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ENTREVISTA COM EDUARDO GRAÇA 
 

A revista “Economia Social – Leituras & Debates” resulta de uma iniciativa da Cooperativa 

António Sérgio para a Economia Social (CASES). De que forma irá acrescentar valor ou 

como se irá diferenciar das restantes publicações académicas ou informativas que já existem 

a nível editorial, viradas para o setor? 

A revista digital ES pretende ser um contributo para alargar, e aprofundar, o debate acerca dos 

grandes temas da Economia Social através da participação dos seus protagonistas. 

A criação desta revista é um projeto que se destina a reforçar o prosseguimento de dois dos 

objetivos estatutários da CASES: “Promover o desenvolvimento de ações de divulgação do setor 

da Economia Social, reforçando a sua visibilidade” e “promover e apoiar a realização de estudos 

e investigação sobre o setor da Economia Social.” 

A CASES desempenha um papel de charneira entre o poder público e as entidades da Economia 

Social, competindo-lhe reforçar a divulgação do setor da Economia Social alargando e 

densificando o debate em torno dos grandes temas contemporâneos, em particular, daqueles que 

diferenciam o setor da economia social, dos setores público e privado (lucrativo).  

Não se trata nem de uma publicação académica, nem de uma newsletter, mas de um instrumento 

de comunicação que se destina a acolher, densificar e projetar o debate, criando um espaço para 

a divulgação de estudos, publicação de notas de leitura, promoção do acesso às estatísticas do 

setor, assim como a uma cada vez mais vasta bibliografia nacional e internacional. 

Após esta primeira fase de lançamento da revista, que se prevê consista na publicação de quatro 

números, de maio de 2018 a janeiro de 2019, se fará o teste real das suas virtualidades face aos 

desafios do setor da Economia Social do presente e do futuro. Tudo o que se cria é suscetível de 

mudança e esta revista não será exceção. 

 

«Não se trata nem de uma publicação académica, nem de uma newsletter, 

mas de um instrumento de comunicação que se destina acolher, densificar e 

projetar o debate» 
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A Economia Social está a crescer e a ganhar cada vez mais peso. Apesar do relevo e 

importância que todos reconhecem ao setor é necessário dar mais voz e eco aos 

interlocutores, agentes e organizações da Economia Social? 

É reconhecido por todos os que estão empenhados nas tarefas da Economia Social, no seio das 

entidades que lhe dão corpo e pelos que se dedicam ao seu estudo, que a importância real da 

economia social na sociedade portuguesa não tem correspondência no seu reconhecimento 

público. 

A Economia Social ou, conforme a designação constitucional, o “setor cooperativo e social”, é 

sistematicamente subalternizado face aos setores público e privado (lucrativo). Esta é uma questão 

com raízes históricas, ideológicas e políticas que esta revista poderá ajudar a aprofundar e 

esclarecer de forma aberta e sistemática. 

Mas sabemos, através das contas satélites da Economia Social já realizadas, e outros estudos, que 

este setor desempenha um papel crucial para a coesão social e territorial, presente e atuante em 

proximidade com as comunidades, produzindo bens e serviços transacionáveis, prestando 

serviços sociais nas mais diversas áreas, contratualizados com o Estado, preenchendo as falhas de 

mercado, sendo responsável por 2,8% do VAB nacional e 6% do emprego remunerado a tempo 

completo (com dados de 2013). 

Todas as evidências empíricas, e estudos parcelares, apontam para que a relevância do setor da 

Economia Social tenha crescido na nossa sociedade, situando-o no topo dos setores de atividade 

nacional com maior peso e mais forte capacidade na criação de emprego, assim se mantenham, 

como nos últimos anos, a estabilidade e a previsibilidade das políticas públicas que sucessivos 

governos têm mantido. 

 

 

 

 

«Este setor desempenha um papel crucial para a coesão social e territorial, 

presente e atuante em proximidade com as comunidades, produzindo bens e 

serviços transacionáveis, prestando serviços sociais e preenchendo as falhas 

de mercado» 
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Tem acompanhado, ao longo destes anos, ao crescimento e à tão reconhecida resiliência do 

setor. O que destacaria ou o que mais releva nesse percurso da Economia Social? 

O meu contacto direto com a realidade da Economia Social ocorreu no início de 2009, quando 

assumi a presidência do INSCOOP. Já estava em marcha o projeto de criação da CASES que 

sucedeu ao INSCOOP, assegurando, a partir do meio do ano de 2010, as suas atribuições e 

competências, alargando-as ao setor da Economia Social. Embora esta reforma institucional seja 

de fácil entendimento vale sempre a pena sublinhar que, a partir da criação da CASES, foi aberto 

um espaço de encontro e diálogo entre o Estado e as entidades da Economia Social e, ao mesmo 

tempo, entre as próprias entidades. Acresce que este percurso foi inteiramente realizado em 

coincidência com um período de crise económica social e financeira que permitiu testar a 

importância económico-social e a resiliência organizacional deste setor. Os dados das Contas 

Satélite da Economia Social (CSES), instrumento estatístico oficial que integra o aparelho 

estatístico nacional e europeu, através do INE e do EUROSTAT, nas suas edições de 2010 e 2013 

comprovam, de forma concludente, esta realidade.  

O número de entidades da Economia Social cresceu em Portugal de cerca de 55 000 para mais de 

61 000 unidades, o contributo para a criação da riqueza nacional manteve-se em torno dos 

2,8/2,9% do VAB nacional (em período de recessão) e o contributo para o emprego cresceu 

naquele período de 5,5% para 6%, considerando o emprego a tempo completo. Acresce que, neste 

período, com a criação da CSES (CASES/INE), permitimo-nos falar de números certificados e 

não a partir de estudos empíricos e/ou parciais ou de meras impressões subjetivas. É um facto 

indesmentível a resiliência do setor da Economia Social face a situações adversas, de natureza 

interna e externa, tendo vindo a crescer a perceção entre as entidades da economia social e seus 

dirigentes a necessidade de, sem alijar o papel crucial do voluntariado, profissionalizar a gestão, 

assegurar a transparência e rentabilizar os recursos. 

 

«A partir da criação da CASES, foi aberto um espaço de encontro e diálogo 

entre o Estado e as entidades da Economia Social e, ao mesmo tempo, entre 

as próprias entidades» 
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Em 2017, foi formalizada a assinatura de uma carta de compromisso para a criação da 

Confederação da Economia Social Portuguesa. Foi um marco para a solidez e união do 

setor? 

A partir de finais de 2016 começou a desenhar-se o princípio de um compromisso para a criação 

de uma Confederação que congregasse a maioria das entidades da Economia Social portuguesa. 

No decurso de 2017, com a realização do Congresso Nacional, organizado a partir de uma decisão 

do CNES, foi assumida a ideia da importância estratégica da criação dessa Confederação. As 

entidades confederais que integram o CNES, em número de oito, assim como personalidades de 

mérito e com experiência, pela via do debate, uniram-se em torno dos princípios e interesses 

comuns, sem tentar apagar as diferenças, viabilizando a criação da Confederação. Foi um caminho 

difícil, e exigente, para todos os intervenientes na justa medida em que, nos tempos modernos, a 

tradição do setor não valorizava a confluência ao contrário, por exemplo, de Espanha, que dispõe 

de uma Confederação (CEPES) faz mais de vinte anos.  

O que pode acrescentar à Economia Social a existência de uma Confederação? Além de subir um 

patamar no desenvolvimento das ações necessárias à promoção e defesa da Economia Social e 

das entidades que a integram, o que acrescenta de mais relevante é a capacidade para se assumir 

como interlocutor do Estado e participar, como parceiro social, na concertação, na definição das 

políticas públicas e das orientações estratégicas destinadas à Economia Social. Mais uma vez um 

objetivo ousado e que, para alguns, poderá ser considerado inatingível. Direi que se enganam os 

timoratos e o tempo se encarregará de mostrar que é viável e realista ao setor alcançar o lugar que 

merece, e a Constituição lhe confere, ao mais alto nível na concertação social. Alguns perguntam 

como se compagina a existência da Confederação com a CASES? Deve, desde logo, esclarecer-

se que a Confederação é uma entidade do movimento associativo e a CASES uma entidade que 

assume, em áreas específicas, funções de autoridade de Estado. A CASES dispõe de atribuições, 

que lhe foram delegadas pelo Estado, na sua configuração atual, nas áreas do cooperativismo, do 

voluntariado, da estatística e da base de dados. Entre a Confederação e a CASES a distância 

institucional terá que ser preservada na justa medida da sua natureza distinta, salvaguardando um 

«A Economia Social é uma realidade pouco conhecida da opinião pública, 

assim como de muitos operadores públicos e privados que desempenham 

papéis relevantes na nossa sociedade» 
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campo de colaboração no que concerne, em particular, à promoção dos princípios, valores, 

conhecimento e reconhecimento do setor.  

 

2018 promete ser um ano agitado para o setor ou navegará em águas calmas? 

A Economia Social é uma realidade pouco conhecida da opinião pública, assim como de muitos 

operadores públicos e privados que desempenham papéis relevantes na nossa sociedade. Sabemos 

disso de experiência feita. A maior parte das entidades que integram o setor da Economia Social 

são conhecidas, e reconhecidas, no âmbito local, comunitário e familiar, mas alvo, ao mesmo 

tempo, de um razoável preconceito quando emergem, através da sua ação, para o plano público 

nacional. Não se trata de assacar culpas seja a quem for, mas simplesmente de analisar uma 

realidade. Cooperativas, Mutualidades, Fundações, Associações, Misericórdias, IPSS s, Baldios, 

ONG s, Casas do Povo, (…) são Economia Social e na sua maioria desenvolvem atividades de 

proximidade, junto das comunidades, produzindo bens e serviços transacionáveis e prestando 

serviços sociais destinados a assegurar o bem-estar dos cidadãos; cobrem falhas de mercado, em 

cooperação com o Estado, asseguram âncoras de desenvolvimento em territórios ameaçados de 

desertificação, geram dinâmicas de inovação face à necessidade de forjar novas respostas a 

problemas sociais novos. Sejam calmas ou agitadas as águas de que fala a pergunta, uma coisa é 

certa: as entidades da Economia Social, herdeiras de uma longa tradição, fundada no 

associativismo livre e na ação social da igreja católica, serão sempre um pilar insubstituível, e 

cada vez mais relevante, do Estado Social. 


