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Há "cultura muito nossa" em que cada português se sente "guarda do seu irmão" e em que muitos 

não rejeitam "fazer o que está ao seu alcance na construção coletiva" de um melhor devir para 

cada e para todos.  

E quando se diz "cultura muito nossa" é porque, entre nós, a ação social direta desenvolvida 

pelas pessoas de cada localidade e da generalidade das localidades, que se organizam, se 

potencializam e se movimentam em favor das suas pessoas com deficiência, das suas crianças, 

dos seus jovens e dos seus idosos – e muito especialmente em favor dos que mais precisam – é 

muito anterior ao despertar do Estado para as suas responsabilidades sociais. Há capilaridade, 

caridade, cidadania, cooperação, gratuitidade, opção preferencial pelos mais carenciados, 

proximidade, solidariedade, subsidiariedade e voluntariado.  

É uma cultura que se encontrava já ao séc. XIII. Nessa altura, foram constituídas 

associações mutualistas que ainda hoje inspiram as associações de socorros mútuos “fúnebres 

familiares”. Foram mais tarde criadas as Irmandades da Misericórdia para assegurar a assistência 

aos pobres e indigentes, muitas das quais ainda se mantêm em atividade. Já no século XX, 

instituições (normalmente ligadas à Igreja Católica) iniciaram o atendimento das crianças em 

creches e jardins de infância, bem como em atividades de tempos livres, serviço pioneiro e, até 

há pouco, assegurado praticamente em exclusivo por essas instituições. Assim também com as 

instituições de apoio a idosos e a cidadãos com deficiência.  

É uma cultura multissecular que marca uma prática de competência e ciência que não têm 

concorrentes. Uma prática assegurada por uma rede de entidades e instituições de natureza 

particular, fora do perímetro do Estado ou de outras entidades públicas e concretizada pela 

entidade mais próxima, numa escala territorial, e pelos corpos intermédios, antes da esfera 

pública, no que respeita à natureza das organizações.  

São organizações de uma comunidade que se envolve e não se desmobiliza e que, nos 

momentos de crise, se comporta de uma forma expansionista e em contraciclo, se comparada com 

os outros sectores tradicionais da economia e com outras sociedades.  
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São economia das pessoas e para as pessoas, com abordagem mais humanista, mais 

próxima e mais benéfica para os cidadãos, sobretudo, para os que vivem em situações de maior 

fragilidade social. 

São associações (3.121), cooperativas (50), fundações (239) ou mutualidades (99) de 

solidariedade social, centros sociais paroquiais (1.028), institutos de organização religiosa (226), 

misericórdias (370) e federações, uniões  ou confederações  (35), num conjunto global de 5.019, 

com respostas para acolhimento institucional para crianças e jovens em perigo, de alojamento 

social de emergência, cantinas sociais, casas abrigo, centros (de acolhimento, de convívio, de dia 

e de noite para pessoas idosas, de apoio à vida e a toxicodependentes, de apoio familiar e 

aconselhamento parental, comunitários e protocolares, de atividades ocupacionais e de tempos 

livres), creches, cuidados continuados integrados, jardins de infância, lares (de infância, juventude 

ou pessoas idosas), serviços de apoio domiciliário. São Instituições Particulares de Solidariedade 

Social (IPSS) que, no seu conjunto podem constituir o Sector Social Solidário. 

O Sector Social Solidário não só foi crescendo exponencialmente em número de 

Instituições constituídas, particularmente a partir de 19 de dezembro de 1996, dia em que foi 

assinado o Pacto de Cooperação para a Solidariedade Social e dia, a partir do qual e até agora, as 

respostas sociais quase triplicaram,  como, pela sua distribuição por todo o território e junto das 

comunidades em que estão inseridas, passou a assumir uma importância social e económica de 

elevado relevo, apoiando hoje,  diária e diretamente, cerca de 700 mil pessoas em Portugal e 

assegurando cerca de 200 mil postos de trabalho.  

É um Sector que está protegido pelo art.º 63.º, n.º 5 da Constituição da República 

Portuguesa que reconhece a existência das IPSS, enquadrando-as então no âmbito do Sistema de 

Segurança Social e estabelecendo o direito a serem apoiadas pelo Estado para o desenvolvimento 

das suas atividades. A lei concretizou esta obrigação em contratos celebrados entre os Serviços 

Públicos de Segurança Social e as IPSS – Acordos de Cooperação. 

A quantificação da importância económica destas IPSS é apenas possível de forma 

aproximada, dadas as lacunas que ainda persistem em matéria de recolha e sistematização da 

informação estatística sobre este sector de atividade económica. Da informação estatística 

disponível, aquela que melhor se aproxima do universo de atuação das IPSS é a informação 

apurada pela Conta Satélite da Economia Social (CSES) 2013, que resultou de um estudo 

elaborado no âmbito do protocolo de cooperação entre o Instituto Nacional de Estatística, I.P. 

(INE) e a Cooperativa António Sérgio para a Economia Social, CIPRL (CASES). A Conta Satélite 
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da Economia Social abrange a totalidade das organizações que atuam no domínio da designada 

Economia Social, agrupadas em cinco grupos, designadamente Cooperativas, Mutualidades, 

Misericórdias, Fundações e Associações e outras organizações da economia social.  

Segundo dados da Conta Satélite, em 2013, a Economia Social representou 2,8% do Valor 

Acrescentado Bruto (VAB) nacional e 6% do emprego total remunerado, sendo responsável pelo 

pagamento de 5,2% do total das remunerações. Em 2013, o ano em que se terá atingido o “pico” 

da crise económica e financeira, o sector da Economia Social revelou um comportamento 

económico francamente positivo quando comparado com o da economia nacional, em contraciclo, 

registando 61 268 entidades (em 2013) contra 55 383 (2010), um crescimento de 10,6% neste 

período. Ou seja, a economia social, registou um aumento substancial em número de entidades, 

assim como do seu peso no emprego total e no emprego remunerado na economia nacional, além 

de um aumento da remuneração média por trabalhador face à média nacional, em comparação 

com os resultados apurados na Conta Satélite da Economia Social com dados de 2010. O 

contributo da economia social para a criação de riqueza (VAB) nacional manteve-se estável o que 

significa, atendendo à redução do VAB nacional, que registou neste período, em termos relativos, 

um ligeiro acréscimo. Também se verifica que, em 2013, a Economia Social esteve presente 

transversalmente em todas as atividades económicas. As mais de 61 mil entidades registadas em 

2013 na Economia Social estão presentes em todas as regiões NUTS III de Portugal, mas, constata 

a CASES, que se localizam com maior intensidade na Área Metropolitana de Lisboa (23%) e na 

Área Metropolitana do Porto (11,7%). Destas 61 mil entidades, 5584 (9,1%) são IPSS. 

Da análise comparativa do VAB e emprego do setor da Economia Social com alguns ramos 

de atividade da economia nacional, é possível apreender melhor a sua importância. Verificou-se 

que o VAB da Economia Social registou um valor superior a atividades como eletricidade, gás, 

vapor e ar frio, agricultura, silvicultura e pesca e ainda agroindústria e telecomunicações. 

Já o emprego remunerado na Economia Social, ao atingir 6% do emprego total, revelou 

uma capacidade empregadora superior a ramos de atividade tradicionalmente caracterizados pela 

utilização intensiva de trabalho, como as “Atividades Financeiras e de Seguros” e as 

“Telecomunicações”.  

Destacando destes dados, a informação relativa às Instituições Particulares de 

Solidariedade Social, e que evidencia o seu papel e preponderância no desempenho global da 

Economia Social, verifica-se que as mais de 5500 Instituições (9,1%) do total representaram 43% 

do VAB, 44,1% das remunerações e 60,4% do emprego remunerado. 


