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Capítulo I - Relatório da Conferência Internacional: A empresa 
social – que futuro? 

 

1. Introdução  

No presente documento pretende-se relatar o essencial das diversas intervenções da 

Conferência Internacional – A Empresa Social, que futuro? (doravante Conferência), realizada 

em Coimbra a 26 de setembro de 2022. 

Assim, este relatório não tem como objetivo transcrever a Conferência, mas pretende evidenciar 

as questões debatidas e mais relevantes em torno do tema da empresa social de forma a poder 

elencar algumas conclusões sobre eventuais caminhos a seguir em Portugal. 

Este relatório segue a ordem da Conferência, que teve o seguinte alinhamento:  

• Miguel Fonseca, vereador da Câmara Municipal de Coimbra; 

• Eduardo Graça, Presidente da Direção da Cooperativa António Sérgio para a Economia 

Social (CASES);  

• Grupo de trabalho da CASES, responsáveis pelo estudo introdutório à figura da Empresa 

Social; 

• 1.ª Mesa-redonda com moderação de Maria Elisabete Ramos, Professora Auxiliar da 

Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, e intervenções de: Richard Gavin, 

responsável pela implementação da Política Nacional da Empresa Social para a Irlanda; 

Marinos Aniftos, Comissário da Autoridade para as Sociedades Cooperativas e 

Empresas Sociais do Chipre; Filipe Almeida, Presidente da Portugal Inovação Social e 

Professor de Administração de Empresas da FEUC; e Rui Namorado, Professor Jubilado 

da FEUC. 

• Ana Sofia Antunes, Secretária de Estado da Inclusão;  

• Sílvia Ferreira, Professora Auxiliar da FEUC, autora do relatório português sobre 

“Empresas Sociais e os seus ecossistemas na Europa” e coordenadora do projeto TIMES; 

• 2.ª Mesa-redonda com moderação de Álvaro Garrido, Professor de História Económica 

e Social e Diretor da FEUC, com intervenções de: Arnaud Boulanger, da DG Tesouro da 

Administração Francesa; Rocío Nogales, Diretora Executiva da Rede EMES – Espanha, 

Rede de Investigação Internacional para a Empresa Social; Antonio Fici, Professor da 

Universidade de Roma “Tor Vergata” e Diretor Científico do Observatório do Direito do 

Terceiro Setor, Filantropia e Empresa Social; e Deolinda Meira, Professora de Direito 
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Comercial, Diretora do Mestrado em Gestão e Regime Jurídico Empresarial da Economia 

Social do Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto. 

 

2. Resumo da primeira parte da Conferência 

2.1. Miguel Fonseca 

Miguel Fonseca referiu que o debate sobre empresas sociais está na ordem do dia, sendo muito 

relevante debater o tema no contexto português e partilhar experiências internacionais, tendo 

em conta também o seu eventual enquadramento em futuros programas comunitários, 

salientando a ideia de que as mesmas se preocupam com o meio ambiente e que a sua ação tem 

impacto na melhoria da comunidade envolvente.  

Começou por indicar que esta é uma temática relativamente recente que começou a ser mais 

discutida nos anos 90 nos EUA e Europa, onde se destaca, segundo Fonseca, o trabalho de Yunus, 

que trouxe para a escala global o conceito de empresa social. Acrescentou que este é um termo 

ainda difuso, que pretende associar a maximização do lucro com a prossecução de objetivos 

sociais, estando-lhe também associada, como condição prévia, a ideia de negócios sociais e 

mercado de investimento social, cujos instrumentos financeiros conferem uma nova roupagem 

àqueles já existentes.  

Referiu também que a Comissão Europeia tem desenvolvido sérios esforços no sentido de 

converter as empresas sociais e a economia social num verdadeiro instrumento de política 

económica comunitária, nomeadamente tendo em vista a construção de uma economia social 

de mercado, conceito introduzido pelo tratado de Roma, que tem subjacentes os valores de 

solidariedade, subsidiariedade e justiça social. Em 2011, a Comissão teve um papel relevante ao 

precisar, através da Iniciativa de Empreendedorismo Social, o conceito de empresas sociais, 

salientando que foram identificados os seus principais domínios de atividade: por um lado a 

prestação de serviços sociais ou bens e serviços destinados a um público mais vulnerável, por 

outro, são também empresas que prosseguem a integração profissional de pessoas com 

dificuldades de empregabilidade e cuja atividade pode abranger bens e serviços que não sejam 

exclusivamente sociais, sendo que o fator relevante é a sua afetação a uma finalidade social.  

Em síntese, o conceito de empresa social incorpora três grandes dimensões: a dimensão 

empresarial, de produção ou comercialização de bens e serviços, uma dimensão social, que é o 

seu propósito, e uma dimensão de gestão, na qual existem claros limites à distribuição de lucros 
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e rendimentos que se destinam prioritariamente a fins sociais. Tem, assim, associado um caráter 

relevante de autossustentabilidade e de contribuição social, sendo suscetível de gerar 

significativo impacto social, caracterizando-se por um sistema de gestão inclusivo. 

Existe assim um elevado potencial de crescimento associado ao conceito de empresa social, bem 

como de outros conceitos, como o de inovação social, empreendedorismo, ou de 

responsabilidade corporativa, referindo o importante papel da Portugal Inovação Social, 

experiência pioneira na Europa. Existe um largo caminho para que a questão da empresa social 

consiga atingir o seu pleno desenvolvimento, nomeadamente o seu enquadramento devido na 

legislação portuguesa, tal como acontece noutros ordenamentos jurídicos.  

A empresa social enquadra-se, a nível macro, no conceito de economia social, sendo que o 

município de Coimbra está entre os que mais entidades de economia social tem, possuindo 

consequentemente um considerável número de postos de trabalho nestas entidades. Além das 

instituições de ensino superior, que disponibilizam uma formação de excelência nestes 

domínios, e promovem projetos de inovação e empreendedorismo social, também a Câmara 

tem uma rede social vasta, com cerca de 320 entidades, que desenvolvem um trabalho muito 

relevante no apoio às famílias em situação de vulnerabilidade e entidades de economia social, 

observando que, em 2021, Coimbra integrou a rede de Cidades Capital Europeia da Economia 

Social.  

Terminou a sua intervenção indicando que, o Executivo Municipal está a trabalhar em parceria 

com múltiplas instituições no campo da ação social para elaborar uma carta social do Concelho, 

melhorando instrumentos como a rede social e inovando ao nível da intervenção social, e para 

proceder a uma avaliação contínua dos mecanismos de apoio social, que deverão ser de caráter 

inclusivo e não caritativo.  

 

2.2. Eduardo Graça 

Eduardo Graça referiu que a presente Conferência pretende ser um espaço de debate livre sobre 

o tema da empresa social, resultado do interesse e da discussão, por vezes acesa, de entidades 

públicas, privadas e do universo da economia social, através de dirigentes, académicos, peritos 

e grupos de trabalho específicos, os quais têm dado origem a estudos e propostas. 
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Alertou que a União Europeia tem abordado há pelo menos uma década este tema, 

salvaguardando, contudo, que cada estado-membro tem a liberdade de o operacionalizar tendo 

por base as suas realidades históricas, socioeconómicas e legais. 

É nesse sentido, sabendo que o conceito de empresa social, no presente contexto português, no 

seu encontro com a Lei de Bases da Economia social (LBES)1 é uma questão em aberto, que a 

Cooperativa António Sérgio para a Economia Social (CASES) tem vindo a acompanhar estes 

debates e as diversas correntes de opinião que neles se têm expressado, tendo ainda daí 

resultado o estudo que será apresentado na presente conferência da autoria do grupo de 

trabalho da CASES, constituído por Joana Cymbron, Filipa Farelo, Paula Correia e Eduardo 

Pedroso e que contou também com a participação ativa de Cátia Cohen. 

 

2.3. Estudo CASES 

Na apresentação do “Estudo introdutório sobre a figura da empresa social”, realizado pela 

CASES, foi explicado em primeiro lugar o seu ponto de partida, designadamente, a necessidade 

sentida de clarificação deste conceito, tendo em conta as formas de organização emergentes, e 

também perceber como o mesmo podia aplicar-se à realidade portuguesa em termos práticos 

e operacionais. Alia-se a isto o facto de a Comissão Europeia estar cada vez mais focada neste 

ecossistema e no seu desenvolvimento, designadamente através de financiamento.  

Acresce que, de acordo com a própria Comissão, a empresa social tem subjacentes os princípios 

e valores da economia social, pelo que a CASES não podia deixar de debater e refletir sobre este 

tema e, embora o faça já internamente há algum tempo, chegou o momento em que se 

considerou essencial tomar parte na discussão pública. 

A apresentação seguiu depois a estrutura do estudo, tendo sido abordados primeiro os 

conceitos de empresa social, sobretudo a nível europeu, e depois explanada a análise elaborada 

aos regimes jurídicos de empresa social em quatro países, em concreto, e para além de Portugal, 

Espanha, França e Itália, escolhidos pela sua proximidade geográfica e raízes históricas comuns 

no domínio da economia social.  

A parte final da apresentação procurou sistematizar as principais considerações alcançadas. 

Neste sentido foi referido que: 

 
1 Lei n.º 30/2013, de 8 de maio 

https://files.dre.pt/1s/2013/05/08800/0272702728.pdf
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i) 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, sendo antes proposta uma 

descrição assente em princípios comuns à maioria dos estados-membros; 

ii) Foram adotados em regulamentos europeus conceitos operacionais de empresa social 

para efeito de implementação de incentivos específicos, que tendem a basear-se em três 

dimensões às quais as empresas sociais devem responder: dimensão 

empresarial/económica, dimensão social e dimensão de governança-propriedade 

inclusiva; 

iii) No que respeita à comparação entre os regimes legais emergem duas realidades: países 

em que as empresas sociais não se encontram regulamentadas; e países com legislação 

específica para as empresas sociais (ex. estatuto); 

iv) Nos casos analisados, verifica-se o enquadramento no universo de empresas sociais quer 

de entidades de economia social, quer de sociedades comerciais, desde que cumpridos 

determinados critérios que também variam, desde diferentes níveis de limitação da 

distribuição de excedentes a diferentes níveis de governança participativa;  

v) Nos países que regulamentam esta figuram surgem associados diversos benefícios como 

por exemplo benefícios fiscais e acesso a linhas de financiamento dedicadas; 

vi) O conceito de empresa social, não regulamentado em Portugal, surge no nosso país 

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

suas dimensões. Embora as organizações que possivelmente em Portugal podem ser 

incluídas neste universo tenham vários elementos em comum, sobretudo a sua missão e 

impacto, assumem diferentes características no que toca a enquadramentos legais, níveis 

distintos de governança participativa, variada limitação na distribuição de excedentes e 

heterogeneidade no nível de parceria com o Estado;  

vii) Os possíveis exemplos de empresas sociais em Portugal (e atendendo aos conceitos 

operacionais vigentes) parecem emergir na sequência de diversos eventos histórico-

institucionais, ocorrendo na sua maioria no contexto da economia social e, mais 

recentemente, por influência dos movimentos internacionais e do protagonismo de 

algumas políticas públicas, de uma nova forma de organização, não necessariamente 

ancorada na economia social, mas procurando seguir os seus princípios e valores; 
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viii) As empresas de inserção, ou Work Integration Social Entreprises (WISE), são 

consensualmente integradas no universo das empresas sociais, apesar de apresentarem 

caraterísticas diferentes nos vários países europeus (e dentro de cada país) e assumindo 

figuras jurídicas diversas; 

ix) As empresas sociais são amplamente abrangidas pelo Plano de Ação para a Economia 

Social, sendo inclusivamente entendidas como fazendo parte da economia social, como 

por exemplo nas secções do Plano referentes a financiamento ou outras medidas de 

apoio. 

O grupo de trabalho da CASES terminou a sua apresentação referindo que, face ao exposto, são 

plurais as abordagens que poderão vir a ser adotadas em Portugal. Porém, caso se entenda ser 

de avançar para uma regulação da figura de empresa social, salientam que a mesma poderá 

tomar como referência de partida o regime italiano, por maior adequabilidade à realidade 

nacional. Sem prejuízo, alertaram que deve ser feita uma análise mais detalhada da experiência 

italiana e que deve ser obtida informação adicional sobre os demais regimes estudados ou 

outros como, por exemplo, o caso do Chipre. 

 

2.4. Primeira Mesa-redonda 

A 1.ª mesa-redonda foi moderada por Maria Elisabete Ramos, a qual fez uma contextualização 

do tema da empresa social. 

Referiu, em primeiro lugar, que a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao 

Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões, Iniciativa de 

Empreendedorismo Social. Construir um ecossistema para promover as empresas sociais no 

centro da economia e da inovação sociais (SBI), 2011, diagnosticou os seguintes entraves ao 

desenvolvimento destas organizações: 

a) dificuldade em encontrar financiamento; 

b)  fraco reconhecimento do empreendedorismo social; 

c) quadro regulamentar, ao nível europeu e nacional, nem sempre adequado às 

especificidades das empresas sociais, nomeadamente no que toca os contratos 

públicos. 

Depois referiu que em 10 de junho de 2022, a OCDE adotou a Recomendação sobre a Economia 

Social e Solidária e a Inovação Social, que identifica, entre outras, as seguintes medidas:  
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a) “Prosseguir os esforços para harmonizar as definições das empresas sociais em 

particular, e explorar as oportunidades de reconhecimento mútuo através da utilização 

de rótulos e certificações ou critérios apropriados que as empresas sociais devem 

cumprir”; 

b) “Proporcionar o acesso ao coaching, bem como programas de mentoria acessíveis e 

adaptados para organizações de economia social e empresas sociais”. 

Neste sentido, propôs que o diagnóstico da Comissão Europeia e estas recomendações da OCDE 

inspirassem as reflexões da 1.ª mesa-redonda. Referiu que partir da vasta experiência e do 

profundo conhecimento de cada um dos membros do painel, iriam extrair ensinamentos 

valiosos para o futuro das empresas sociais em Portugal. 

 

2.4.1. Richard Gavin  

1.ª Questão: Uma das medidas do National Social Entreprise Policy for Ireland consiste em 

promover o acesso das empresas sociais ao mercado. Que medidas foram tomadas para 

concretizar este objetivo? Em particular, existe ou não previsão legal que permita que as 

entidades adjudicantes de serviços públicos reservem determinados procedimentos para as 

empresas sociais?  

Richard Gavin começou por fazer um enquadramento da Política Nacional da empresa social 

para a Irlanda, referindo que a mesma foi publicada em 2019, vigorando até 2022.  

Esta política tem três objetivos principais: i) Sensibilização; ii) Apoio e fortalecimento das 

empresas sociais; e iii) Alinhamento de políticas. Estes três objetivos têm, por sua vez, 26 

medidas associadas.  

Segundo Gavin, começaram agora a desenvolver a política sucessora, através de processos de 

consultoria, e a OCDE está a fazer uma análise (review) desta Política Nacional, estando também, 

pela primeira vez, a recolher dados sobre a empresa social na Irlanda, o que deverá ajudar na 

conceção de uma nova política para esta figura.  

Respondendo à pergunta, referiu que existiam três medidas de apoio para acesso das empresas 

sociais ao mercado:  

• Apoio à capacitação das empresas sociais relativamente aos processos de contratação, 

através de workshops e formação;  
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• Trabalho com os stakeholders para identificar como melhorar as oportunidades na 

cadeia de fornecimento business to business (B2B) e na contratação pública para as 

empresas sociais; 

• Apoio aos decisores políticos, através do Social Considerations Advisory Group, para 

uma melhor compreensão de como a contratação pode ser mais bem usada para 

progresso dos objetivos da política social, dentro de diretrizes de contratação pública 

apropriadas e estruturadas.  

No âmbito destas três medidas:  

• Desenharam um programa de formação e mentoria para empresas sociais, 

implementado em todo o país, incluindo muitas áreas diferentes, como competências 

empresariais;  

• Fizeram webinares e workshops públicos;  

• Colaboraram com o departamento de justiça para explicar a base da contratação para 

empresas sociais, sendo essencial aumentar as competências nesta área;  

• Promoveram, relativamente à cadeia de fornecimento B2B e contratação privada, um 

prémio para parcerias com empresas sociais, as quais podem desenvolver-se através da 

inclusão da empresa social nas cadeias de fornecimento, na disponibilização de 

voluntários que apoiem a empresa social, ou consultoria, nomeadamente jurídica. Este 

prémio levou ao aumento do interesse da comunidade empresarial em apoiar as 

empresas sociais.  

Referiu que não existe definição legal do conceito de empresa social na Irlanda, no entanto, tal 

conceito não é necessário para desenvolverem as suas atividades, beneficiando de programas 

da Comissão Europeia, indicando que têm um compromisso com a UE para fazer avançar os 

procedimentos de contração pública de empresas sociais. Também analisando a iniciativa Buy 

Social, disse que iriam implementar boas práticas na Irlanda. Alerta, porém, que é preciso ter 

em conta que existem limitações por parte das empresas sociais, mas eles próprios tentam 

liderar pelo exemplo, incluindo empresas sociais nos seus procedimentos de contratação. 

 

2.ª Questão Falando, agora, de liderança e de governance das empresas sociais na Irlanda, o 

National Social Enterprise Policy for Ireland liga o objetivo do crescimento e reforço da empresa 

social (“Growing and Strengthening Social Enterprise”) à liderança e governance. Que medidas 
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têm sido tomadas para a capacitação dos líderes de empresas sociais e para a implementação 

de adequadas práticas de governance.  

Gavin salientou de novo que apoiar empresas sociais é um dos objetivos principais da Política 

para a empresa social e que a importância da boa governação e do desenvolvimento de 

liderança foi sublinhado no relatório que sustentou a Política; os stakeholders referiram que o 

apoio à governação e apoio regulatório são precisos num ambiente de compliance cada vez mais 

pesado, o que se aplica ainda mais às empresas sociais, que são negócios com um objetivo social. 

Uma das medidas é a formação à medida para empresas sociais, em áreas como planeamento 

de negócio, mentoria, liderança, governação, capacitação, planeamento financeiro e inovação 

digital. Assim, providenciaram apoio financeiro às empresas sociais, bem como programas de 

formação e mentoria, no qual participaram 400 formandos em todo o país, e ainda, um 

programa Covid-19 de regeneração de empresas sociais, implementado a nível local em todo o 

país, que ajudou as empresas sociais a diversificar as suas operações, tendo em conta os desafios 

da pandemia. A formação em governação incluiu formação para membros da direção, órgãos 

consultivos e gestores, tendo versado sobre condução de reuniões e requisitos legais.  

A formação nesta área é sempre melhor na fase de arranque das empresas. Desenharam, em 

parceria, programas para start-up de empresas socais, que incluiu o estabelecimento de 

procedimentos de governação. Publicaram no seu site uma lista de apoios financeiros e de 

formação às empresas socias. Também se envolveram a nível local com os gabinetes e 

departamentos de apoio aos negócios para que apoiassem as empresas sociais. Gavin referiu 

ainda a existência de programas como o LEADER Programme e Social Inclusion Community 

Activation Programme. No que respeita à transparência, e apresar de a definição de empresa 

social dizer que a mesma é governada de forma totalmente responsável, na verdade muitas 

organizações, incluindo empresas sociais, apenas publicam contas resumidas, o que se torna 

num desafio no que toca a este tema.  

 

2.4.2. Filipe Almeida 

1.ª Questão: Nos tempos mais recentes, a investigação em torno das sociedades anónimas – 

forma jurídica que, na visão da UE, as empresas sociais podem adotar – tem invocado o chamado 

“capitalismo responsável”. Esta designação condensa uma deriva das sociedades anónimas para 

a responsabilidade social, corporate purpose e fatores ESG (Environmental, Social and Corporate 

Governance). Ou seja, as sociedades anónimas passam a incorporar interesses coletivos e sociais. 
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Nestes movimentos de reinvenção das sociedades anónimas, como identificar as empresas 

sociais?  

Em resposta à questão colocada Filipe Almeida referiu que idealmente todas as empresas são 

sociais, podendo ou devendo ser sociais, na medida em que, por um lado, satisfazem 

necessidades coletivas e, por outro, têm na sua operação impactos sociais relevantes que devem 

ser considerados na avaliação do seu desempenho e até, porventura, na autorização para 

operarem. 

Tendo por base o pensamento dos sociólogos Boltanski e Chiapello da escola de Paris, ao 

conceito de empresa social estão associados processos de legitimação do “capitalismo” que 

visam prolongar a sua existência e perpetuá-la. Contudo, apesar de compreender esta intenção 

legitimadora, considera que estes movimentos têm operado, nos últimos anos, uma pressão 

positiva sobre o setor empresarial, tendo deslocado ou pressionado o “capitalismo” para uma 

ação diferenciadora, de preocupação com a sociedade e com os impactos sociais e ambientais 

positivos que geram. 

Independentemente destas pressões, considera que as empresas sociais são organizações que 

se diferenciam das empresas, uma vez que se situam numa zona híbrida que aproveita o modelo 

de organização empresarial para prosseguir uma missão e visão do Mundo que combina 

características do setor privado lucrativo com características do setor privado não lucrativo. 

Neste sentido, as empresas sociais são organizações privadas que embora atuem num contexto 

de mercado, e que estejam sujeitas às leis da livre concorrência, ambicionam uma missão social, 

ou seja, organizações privadas cujo propósito da sua existência é responder a um ou a vários 

problemas sociais, procurando através da sua ação gerar um impacto social positivo. Na mesma 

linha de pensamento, distingue estas organizações das sociedades comerciais tradicionais – 

capitalistas -, visto que essas visam satisfazer necessidades de consumo, e as empresas sociais 

possuem outras caraterísticas que não se confundem com o modelo da sua organização, 

designadamente:  

1.º  A sua missão; 

2.º  A intencionalidade das suas escolhas e das suas práticas; 

3.º  Os critérios com que selecionam os seus fornecedores, stakeholders de referência os 

seus investidores; 

4.º  A forma como distribuem os excedentes ou lucro.  
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Considerando que este tipo de organização ainda não está enquadrado dentro das soluções 

atuais, não sendo por isso possível distingui-las das outras entidades sociais, considera 

necessária a introdução, no enquadramento jurídico português, de um estatuto específico para 

as empresas sociais. Assim, considera que, à semelhança do proposto no estudo introdutório 

publicado pela CASES, o modelo italiano, parece ser bastante razoável considerando as 

evoluções recentes desse modelo. 

Reitera que o empreendedorismo social e as múltiplas formas inovadoras de como ele se 

organiza e materializa, que têm adquirido uma importância cada vez maior, seja pela sociedade, 

seja pelo Estado, podem através desta figura captar mais facilmente as novas gerações na 

criação de novas respostas aos problemas sociais, promovendo o desenvolvimento do setor e o 

acesso ao financiamento, quer por vias de instrumentos de capital quer por vias de acesso a 

crédito. 

 

2.ª Questão: No exercício das suas funções como Presidente da Estrutura de Missão Portugal 

Inovação Social, a ausência de um regime jurídico específico sobre empresas sociais constitui um 

entrave à missão do Portugal Inovação Social? O que lhe diz a sua experiência?  

Em resposta à questão colocada, começou por indicar que o setor da economia social é o berço 

original das mais importantes inovações sociais que permitiram as transformações dos últimos 

100 anos. De facto, a economia social é uma galáxia, utilizando as palavras do Professor Rui 

Namorado, uma rede de organizações, com princípios e visões comuns, mas formas muito 

diferentes, um setor, e em contraste, a inovação social é um método, um propósito.  

No âmbito da Portugal Inovação Social, verifica-se que 90% das organizações que estão a ser 

financiadas no âmbito do Portugal Inovação Social, são organizações da economia social, sendo 

que em termos de volume de financiamento, 85% das verbas mobilizadas são para organizações 

da economia social. Acresce ainda que os primeiros 30 milhões de euros da Portugal Inovação 

Social foram destinados especificamente só ao setor da economia social. 

Referiu ainda que, antecedente ao processo de financiamento, esta estrutura teve de efetuar 

um estudo sobre os limites e o perímetro a adotar na seleção das candidaturas. Assim para 

efeitos de apuramento da elegibilidade das organizações foram usados os seguintes 

instrumentos:  

1. LBES - organizações que constam da alínea a) à alínea g) do artigo 4º da referida Lei, 

excluindo a linha h); 
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2. Publicação anual do Instituto Nacional de Estatística (INE) relativamente ao perímetro das 

organizações que integram a administração pública; 

3. Informações da CASES, para os casos de dúvidas de organizações híbridas, para análise da 

integração de uma organização no Sector da Economia Social e/ou na Conta Satélite; 

4. Outros instrumentos para permitir a possibilidade de criação de projetos inovadores por 

outro tipo de organizações, designadamente sociedades comerciais. 

Reiterou a informação de que existem dificuldades de acesso ao financiamento que poderiam 

ser ultrapassadas com o estatuto de empresa social. Adicionou que também existem outras 

condicionantes mais relacionadas com a distinção do valor de um projeto de inovação social, 

independentemente do facto de a entidade ter sido ou não criada em resposta à resolução de 

um problema social. Este estatuto permitiria integrar entidades que têm um processo híbrido e 

um modelo que permite gerar receitas e ao mesmo tempo ter impacto social.  Referiu, nesse 

sentido, o exemplo da Dinamarca, onde foi implementado o estatuto de empresa social e, em 

que alguns concursos públicos são especificamente dirigidos a empresas que já tenham aquele 

estatuto, que em última análise implica o cumprimento de um conjunto de requisitos. 

Indicou, contudo, que existem, a ser adotado este processo, outras alterações que devem 

também ocorrer, designadamente a atualização do código das sociedades comerciais, para 

efeitos de definição, por exemplo, das condições ou procedimentos associados à distribuição 

dos dividendos; a alteração das condições de acesso a instrumentos de capital, seja por conta 

da participação no capital social, seja pela exigência de garantias colaterais. 

Considera por fim que a criação de um estatuto de empresa social poderia traduzir-se num sinal 

político relevante para promover a transparência, uma pressão suplementar sobre as práticas 

do setor empresarial tradicional e uma real complementaridade entre a intervenção destas 

organizações e as entidades da economia social.  Trata-se de oferecer um caminho 

compreensível e transitável para os mais jovens, uma vez que é crucial passar aos jovens a ideia 

do micro empreendedorismo de impacto social e envolvê-los na resolução dos problemas 

globais. 

 

2.4.3. Marino Aniftos 

1.ª Questão: Em 2011, a Comissão Europeia alertou que as empresas sociais experimentam 

dificuldades no acesso ao investimento porque as “limitações no que se refere à redistribuição 
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dos lucros ou ao emprego de trabalhadores vulneráveis dão, frequentemente, aos credores ou 

potenciais investidores a impressão de que constituem empresas de maior risco e menos 

lucrativas do que outras” (SBI, 2011). Tendo em conta a sua experiência enquanto European 

Commission’s Expert Group on Social Economy and Solidarity, que medidas podem ser tomadas 

para remover esta dificuldade de acesso ao investimento?  

Em resposta à questão colocada, Marino Aniftos começou por indicar que quando são 

reinvestidos os lucros nas empresas sociais (ou seja, transferidos lucros para reservas não 

repartíveis) elas tonam-se mais resilientes, particularmente em tempos difíceis.  No entanto, de 

maneira a mudar esta impressão dos credores e potenciais investidores, várias medidas podem 

ser tomadas, tanto pela Comissão Europeia, como pelos estados-membros. 

O Plano de Ação para a Economia Social, adotado pela Comissão Europeia em dezembro de 

2021, refere uma série de medidas que os estados-membros são encorajados a seguir. As 

empresas sociais deveriam primeiramente tentar ganhar a confiança dos credores e potenciais 

investidores, o que poderia acontecer através da criação do enquadramento legal adequado, o 

que também contribui para o seu reconhecimento.  

Refere também que por parte da Comissão, estão a ser desenvolvidos novos instrumentos 

financeiros através do programa InvestUE, de forma a mobilizar financiamento privado, 

direcionado às necessidades das empresas sociais em diferentes estágios de desenvolvimento. 

Estes novos produtos incluem garantias para permitir o acesso a financiamento por parte das 

empresas socais e microempresas, investimentos de capital nas empresas sociais e empresas de 

impacto (impact-driven enterprises), bem como investimentos de capital em intermediários 

financeiros.  

Por outro lado, os estados-membros têm o potencial de introduzir medidas sistemáticas para 

impulsionar o financiamento disponível, tal como os fundos de pensões e sistemas de poupanças 

para empregados.  

Para além disso, o apoio financeiro público através de, por exemplo, regimes de subsídios e/ou 

contratação pública, mantendo ao mesmo tempo um equilíbrio entre esse apoio e uma 

concorrência justa, tem um papel importante na promoção do arranque e desenvolvimento das 

empresas sociais.  

Assim considera que, seguindo o apoio facultado a nível europeu e nacional, mais credores e 

investidores ficam sensibilizados para as empresas sociais, disponibilizando financiamento 
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reembolsável e apoio ao desenvolvimento de negócios que vão ao encontro das suas 

necessidades.    

 

2.ª Questão: O Ministério das Finanças cipriota anuncia que está em preparação a “Law for the 

development and maintenance of a Registry for social enterprises” 

(http://www.dgepcd.gov.cy/dgepcd/dgepcd.nsf/page60_en/page60_en?OpenDocument) 

Quais os objetivos desta proposta?  

A República do Chipre, considerando os múltiplos benefícios que a sociedade e a economia 

podem colher da criação e desenvolvimento de empresas sociais e, ao mesmo tempo, tendo 

vontade de enriquecer a variedade de modelos de negócios disponíveis, preparou o referido 

projeto-lei, que foi aprovado pelo parlamento em dezembro de 2020. 

O propósito desta Lei específica tem duas dimensões. A primeira é regular o registo das 

empresas sociais, especificando os critérios que uma entidade legal deve cumprir para ser 

registada como empresa social, e a outra é definir as suas obrigações.  

As principais disposições especificadas na Lei são as seguintes: 

• O caráter comercial de uma empresa social; 

• Os tipos legais de entidades que se podem registar como empresas sociais; 

• As categorias de empresas sociais, baseadas na sua missão social; 

• A percentagem de lucro reinvestido para cada categoria de empresa social; 

• A forma de governação; e 

• A política salarial relativa aos salários mais altos e mais baixos.  

Os regulamentos também foram submetidos ao parlamento para aprovação.  

No que se refere às principais disposições, salientou que:  

• Existem duas categorias de empresas sociais: 

I. Empresas sociais de propósito geral – Missão social através da promoção de atividades 

socais, culturais e/ou ambientais para o interesse da sociedade; 

II. Empresas sociais de inclusão – Missão social através de um mínimo de 10% de emprego 

de pessoas com deficiência e um mínimo de 30% de emprego para pessoas vulneráveis. 

 

http://www.dgepcd.gov.cy/dgepcd/dgepcd.nsf/page60_en/page60_en?OpenDocument
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• As entidades legais elegíveis para registo como empresas sociais são:  

- Sociedade cooperativa registada; 

- Sociedade por quotas de responsabilidade limitada; 

- Sociedade geral ou limitada.  

• Atividade comercial e reinvestimento de lucros: 

- Ambas as categorias de empresas sociais têm de ter pelo menos 70% de receita 

proveniente de atividades comerciais e os outros 30% podem ser de outro tipo de 

atividades, como subvenções; 

- Uma empresa social de propósito geral tem de reinvestir pelo menos 80% do lucro em 

reservas não repartíveis;  

- Uma empresa social de inclusão tem de reinvestir no mínimo 40% dos lucros em 

reservas não repartíveis; 

- Todas as empresas sociais têm de ser geridas como um negócio, de forma responsável 

e transparente, em particular com a participação dos seus membros, empregados e/ou 

clientes, bem como de outros stakeholders;  

- Todas as empresas sociais implementam políticas e práticas salariais para que o salário 

mais elevado não exceda em quatro vezes o salário mais baixo.  

O Chipre iniciou um programa de subsídios, provenientes do Orçamento de Estado que, após a 

aprovação da regulamentação, será publicado para o período de 2023-2025 e que prevê o 

máximo de 25.000€ de subsídio por empresa social registada, num montante total anual de 

300.000€, para cobrir os custos de instalação inicial de empresa social. 

A Autoridade para as Cooperativas e Empresas Sociais, juntamente com outras autoridades, 

incluindo Finanças, estão a debater diferentes incentivos que incluem isenção de vários 

impostos/taxas para as empresas sociais registadas e outros programas de subsídios (por 

exemplo em inovação), a criação de um Centro de Informação para jovens empreendedores 

sociais, no âmbito dos EEA Grants, e um incentivo à formação de pessoas vulneráveis que serão 

empregadas por empresas sociais. 

O Chipre fez uma candidatura a um programa da Comissão, para aprendizagem mútua, que foi 

aprovado e deverá começar em 2023, cujo objetivo será a troca de ideias com outros estados-

membros com experiência em ecossistemas adequados às empresas sociais. Estes são alguns 

passos que estão a ser dados no sentido de começar o registo da empresa social tendo também 
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um plano de ação, aprovado pelo Conselho de Ministros, que tem de ser atualizado.  Acresce, 

segundo indicado, que serão usados fundos do Fundo Social Europeu para impulsionar o registo 

e atividades das empresas sociais e também do ecossistema, que precisa de ser apoiado para 

que as empresas sociais sobrevivam.  

 

2.4.4. Rui Namorado 

1.ª Questão: Concorda com a afirmação de que a não previsão das empresas sociais na LBES foi 

uma oportunidade perdida para o reconhecimento, reforço e financiamento daquelas 

organizações em Portugal?  

Rui Namorado referiu que, em Portugal, há a tradição de ver as empresas sociais como a 

materialização da economia social, o que de facto está em concordância com a regulamentação 

jurídico-política em Portugal. Nesta perspetiva, declara que poderá apenas ser uma questão de 

nomenclatura na LBES. 

No entanto, considera que há algumas questões a salientar: 

- Não houve nenhuma dinâmica social dirigida a instituir um novo tipo de empresa, dentro 

da economia social ou próximo dela, que possa designar-se como empresa social; 

- Quase todas as entidades, públicas ou privadas, legal e autonomamente reconhecidas 

entram na noção de empresa social; 

- Tendo em consideração a perspetiva que se opõe à coincidência entre a noção de economia 

social e a de empresa social, considera que as entidades que cabem são as sociedades 

comerciais que são constituídas por entidades da economia social. No entanto é incerto 

saber quais é que deveriam ser reconhecidas como tal e quais as componentes da economia 

social a considerar, uma vez que não existem organizações federadas de empresas sociais. 

Todas estas interrogações e dúvidas são, na visão de Rui Namorado, doutrinariamente fecundas, 

mas têm tido até ao momento uma ressonância modesta no universo prático dos seus 

protagonistas. Constatou que esta problemática leva a uma conclusão semelhante à resultante 

do processo legislativo que gerou a LBES em 2013, sendo que o conceito então apresentado não 

ganhou forma expressa na referida lei, acrescentando que não teve ainda relevo qualquer 

processo de maturação do conceito de empresa social como afirmação inovadora e autónoma. 

Segundo o palestrante, as interrogações e dúvidas desta problemática - afirmação da economia 

social como conjunto de empresas sociais - não tem tido destaque. 
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2.ª Questão: No futuro, as empresas sociais devem ser objeto de regulação jurídica em Portugal 

que lhes trace um estatuto? E devem ser integradas no perímetro da economia social?  

Começou por referir que na sua perspetiva não existe nenhuma componente da economia social 

que não seja uma empresa social e que toda a empresa social pertence à economia social. 

Enumerou os exemplos do caso português, onde o longo trajeto histórico que levou da 

centralidade da sociedade comercial no protagonismo da atividade comercial à da empresa 

como fenómeno nuclear da atividade económica, sofreu um impacto decisivo com a revolução 

de abril e as mudanças jurídicas por ela suscitadas: 

- Constituição de 1976 - o espaço jurídico-empresarial (os modos de produção da vida social) 

ficou estruturado em três grandes sectores: público, privado e cooperativo. A par das 

empresas privadas lucrativas passaram a ter relevo estruturante as empresas públicas e as 

empresas cooperativas. Assim, instituíram-se espaços diferenciados para as empresas 

privadas, públicas e cooperativas.  

- Revisão constitucional de 1989, o sector cooperativo passou a ser designado por sector 

cooperativo e social, ao incluir dois novos subsectores, o comunitário e o autogestionário. 

Ao incluir uma componente social, passa a compreender também empresas sociais, que 

podiam ser encaradas a par das cooperativas ou abrangê-las. 

- Revisão de 1997, foi-lhe acrescentado um subsector solidário, sem alteração da designação 

do sector que, não envolvendo uma mudança de nomenclatura, envolveu uma profunda 

alteração do seu conteúdo. No essencial passou a incluir toda a economia social. E assim 

passaram, segundo o palestrante, a ser empresas sociais as abrangidas pelos três 

subsectores, ainda que essa terminologia não tivesse uma utilização intensa. 

Foi a congregação estimulada pelos poderes públicos que foi sedimentando diversas estruturas 

organizacionais socialmente enraizadas. A evolução jurídico-constitucional refletiu e estimulou 

todo esse processo. Por isso, no caso português, as empresas sociais identificam-se no essencial 

com a economia social, a qual por sua vez coincide quase por completo com o sector cooperativo 

e social, consagrado na Constituição da República Portuguesa.  

Nessa perspetiva a LBES é a regulação jurídica das empresas sociais em Portugal, faltando saber 

se o facto de esta coincidência não ter sido assumida formal e expressamente deixou aberto 

algum espaço de incerteza, que urge colmatar.  

Considera que a mais fecunda abordagem do problema é talvez um reexame da LBES, destinado 

a introduzir-lhe eventuais alterações: revogar a alínea h) do art.º 4º, que abre a porta à entrada 
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casuística na economia social de entidades que não estão mencionadas nas outras alíneas do 

artigo e a substituição por uma outra que integre na economia social, através da LBES, todas as 

sociedades comerciais cujas partes sociais fossem na sua totalidade tituladas por qualquer dos 

tipos de entidades previstas em qualquer das outras alíneas deste preceito. 

Propôs, ainda, uma outra maneira de resolver a questão das empresas de inserção social, que é 

a de as transformar em régies cooperativas, que continuariam a caber doutrinariamente nas 

empresas sociais, mas assumindo uma forma jurídica que as ligaria substancialmente à esfera 

pública sem nela as integrar. 

Finalizou com a indicação de que a componente jurídica desta problemática é determinante 

como fator de clarificação e como proteção estruturante, e que tem sido uma verdadeira 

hipocrisia doutrinária a reiterada tentativa de esconder a abertura da economia social ao sector 

privado lucrativo, usando as empresas sociais como “Cavalo de Troia”, pleno de intenções. 

 

3. Resumo Segunda parte da Conferência 

3.1. Secretária de Estado da Inclusão Ana Sofia Antunes 

A segunda metade da conferência contou com a intervenção da Secretária de Estado da Inclusão 

Ana Sofia Antunes (doravante SEI) em representação da Senhora Ministra do Trabalho, 

Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho. 

No que toca ao tema das empresas sociais, a SEI salientou o facto de existirem muitas realidades 

em Portugal, originando um debate transversal. Assim, ao contrário do verificado noutros países 

da União Europeia, não foi, ainda, possível elaborar uma regulamentação sólida sobre o tema. 

Nesse sentido, considerou a Conferência organizada pela CASES muito oportuna, salientando 

também a relevância da iniciativa TIMES, as quais, na sua opinião, permitem promover uma 

reflexão sobre as diferentes trajetórias de inovação no sector da economia social e dar 

importantes pistas sobre os próximos passos no âmbito do tema da empresa social. 

Alertou que, considerando a multiplicidade de entidades que se dedicam a esta área e as suas 

diferentes naturezas jurídicas, importa procurar minimizar os riscos de abordagens 

regulamentares demasiado fechadas que restrinjam a capacidade de criar e inovar. 

Referiu que os temas da economia social e das empresas sociais nos remetem para realidades 

diversas. Apesar do espaço que estas organizações ocupam, representando os mais vulneráveis 
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e criando iniciativas de valor social, é importante constatar que estes fenómenos vão 

diversificando e multiplicam-se novas iniciativas, mais ambiciosas, claramente com naturezas 

empresariais, com objetivos não só de inserção e de inclusão social, mas também de gerar 

receita.  

Assim, a SEI terminou deixando uma mensagem de estímulo a que as conclusões do estudo 

apresentado e da Conferência deem continuidade e consistência ao tema da empresa social. 

 

3.2. Sílvia Ferreira 

Sílvia Ferreira, abordou na sua apresentação dois projetos de investigação, os quais se basearam 

nos referenciais europeus: 

1º- Estudo de atualização do estudo de mapeamento das empresas sociais feito em 

Portugal para a Comissão Europeia (Mapeamento). 

2.º- Trajetórias Institucionais e Modelos de Empresa Social em Portugal (Projeto Times). 

1.º Mapeamento: Foi um projeto que resultou no mapeamento das empresas sociais e dos seus 

ecossistemas na Europa, observando aspetos de financiamento, de apoio institucional e legais, 

realizado entre junho de 2018 e outubro de 2019.  

Neste estudo foram utilizados os critérios fornecidos pela Comissão Europeia de distinção entre 

as empresas sociais na lei e as empresas sociais de facto. Na lei, nem todos os países têm esta 

figura enquadrada legalmente. De facto: há que verificar se a organização em causa corresponde 

aos critérios operacionais do conceito de empresa social. 

No que respeita à definição, o relatório baseou-se: 

• Na definição operacional da Social Business Initiative (SBI) de 2011 - Empresa cujo principal 

objetivo é obter impacto social em vez de gerar lucro para proprietários e acionistas; que 

utiliza os seus excedentes principalmente para atingir esses objetivos sociais; que é gerida 

de forma responsável, transparente e inovadora, em particular envolvendo trabalhadores, 

clientes e partes interessadas afetadas pela sua atividade comercial. 

E 

• Nas características consensuais das empresas sociais: 

- Realização estável e contínua de atividades económicas (produção de bens e serviços), 

tendo as características típicas das empresas. 
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- A dimensão social é definida pelo objetivo e/ou produtos fornecidos. 

- Estruturas de propriedade e modelos de governança participativos, em que as partes 

interessadas têm capacidade de influenciar a decisão. 

- Limitação da distribuição de lucros e bloqueio de ativos, com o objetivo de salvaguardar 

os interesses gerais.  

Assim, foram analisados diversos estatutos e formas jurídicas para compreender o que se 

enquadrava na definição operacional. 

Desde logo, verificou-se que uma parte significativa das organizações da economia social 

corresponde à definição operacional de empresa social. 

Existem, também, áreas cinzentas, como sejam: i) As entidades que atuam nos mesmos campos 

de atividade das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), mas sem este estatuto; 

ii) Algumas novas cooperativas, não pertencentes ao ramo da solidariedade social, mas 

orientadas para preocupações societais, nomeadamente sustentabilidade ambiental; iii) 

Ausência de quadros legais que permitam que as entidades com a forma legal de empresa de 

responsabilidade limitada ou sociedade anónima sejam consideradas como empresas sociais; e 

iv) As empresas sociais de integração de trabalho não possuem forma legal ou estatuto 

específico, sendo unidades de produção de organizações. 

Com estes pressupostos e com base, essencialmente, na Conta Satélite da Economia Social, 

concluiu-se que há cerca de 7,938 empresas sociais em Portugal2, embora os autores tenham 

consciência que este valor é subestimado. 

Referiu-se que foi analisado o ecossistema para as empresas sociais, o qual inclui entidades que 

prestam apoio em formação/educação, consultores, incubadoras, etc., tendo-se considerado 

que é capaz, muito diversificado e que goza de crescente relevância. 

Quanto ao financiamento, identificou-se: 

• Enorme hibridez de recursos (nomeadamente subsídios, pagamentos de utilizadores, 

donativos e vendas), variando de acordo com o tipo de organização, atividade e 

público-alvo. 

 
2 Foram consideradas como tal, misericórdias, associações mutualistas, cooperativas de solidariedade 
social e associações com estatuto de IPSS, fundações, cooperativas com outros estatutos de utilidade 
pública e associações (desenvolvimento, habitação e ambiente) sem estatuto de IPSS e cooperativas de 
habitação económica. 
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• Variedade de relações financeiras com o Estado. As lógicas de contratualização diferem de 

acordo com o estatuto e o sector do Estado (ação social, saúde, educação, etc.). 

• Pouca relevância de medidas de apoio às empresas sociais quando comparadas com os 

apoios às empresas em geral. 

• Papel central dos fundos europeus no desenvolvimento das empresas sociais e das 

organizações da economia social. 

• Nova proeminência de fundações filantrópicas e o desenvolvimento da finança social a par 

com as dificuldades crescentes do orçamento público. 

• Financiamento de startups e projetos socialmente inovadores. O acesso ao financiamento 

é relativamente fácil, sendo, contudo, um desafio garantir a sustentabilidade dos projetos 

a longo prazo. A Portugal Inovação Social procurou resolver este problema em parte, mas 

é importante encontrar outras formas, tendo sido sugerido que se discuta a questão da 

contratação pública socialmente responsável. 

• Pouca clareza sobre o novo enquadramento da contratação pública.  

Depois, foram identificadas diferentes perspetivas dos stakeholders sobre o que são empresas 

sociais, sendo que há quem considere que devem estar enquadradas na economia social, outros 

entendem que deve estar totalmente fora ou que parte deve estar dentro e parte fora. A 

importância conferida a cada uma das dimensões (económica, governança participativa e social) 

também é variável. 

Verificou-se que havia consenso entre os diversos stakeholders nas seguintes ideias chave:  

• A ideia de articular atividade económica (ainda que esta não tenha sempre o mesmo 

significado) e objetivo social; 

• A noção de que as empresas sociais e a economia social desempenham um papel 

relevante no bem-estar social e na sustentação das sociedades; 

• Consciência de que falta clarificação do conceito em termos legais, políticos, ideológicos 

e na opinião pública, e que tal é prejudicial; 

• Verificação da escassez de medidas políticas de apoio às empresas sociais e à economia 

social; 

• Reconhecimento de que há mudanças recentes que permitem o desenvolvimento de 

empresas sociais.  
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2.º Projeto Times: Este estudo teve como objetivo contribuir para o conhecimento do 

significado, perfil, contexto institucional e papéis das empresas sociais em Portugal, de modo a 

ajudar a fortalecer o seu papel na resolução de problemas sociais e societais. Este estudo 

realizou-se entre 1 de junho de 2018 a 30 de novembro de 2021. 

No projeto, que incluiu estudos de caso, através da análise de uma grande variedade de 

entidades, identificaram-se cinco modelos de acordo com diferentes momentos históricos:  

1.º  O surgimento das cooperativas sociais, CERCIS, influenciadas pela revolução 

democrática e pelo movimento cooperativo, com objetivos de integração social, o que 

era inovador face às atividades habituais das cooperativas, pelo que foram classificadas 

como empresa sociais;  

2.º  As IPSS, a partir de 1980 por causa do modelo específico de cooperação com o Estado, 

com uma enorme heterogeneidade de fontes de financiamento;  

3.º  Na década de 90, o surgimento das WISE, que são muitas vezes unidades produtivas, 

nem sempre com forma legal autónoma, onde trabalham pessoas com dificuldade de 

integração no mercado de trabalho;  

4.º  Nos anos 90 também no âmbito das iniciativas de desenvolvimento local e da luta contra 

a pobreza, emergiu o conceito de empresas da economia solidária;  

5.º  Recentemente, por via da influência europeia, foi relacionado o conceito de empresas 

sociais com o de empreendedorismo social, tendo nascido os negócios sociais, abrindo 

a possibilidade de integração de outras formas jurídicas, nomeadamente sociedades 

comerciais.  

No que respeita à abordagem europeia sobre as empresas sociais identificam-se três dimensões: 

projeto económico (produção de bens e serviços numa lógica contínua e com algum trabalho 

remunerado), missão social (com objeto social explícito, distribuição de lucros limitada e ter 

origem num grupo da sociedade civil) e governança participativa (por vezes nos órgãos formais, 

mas não necessariamente). 

Com estes pressupostos identificaram-se os seguintes modelos de empresas sociais: 

• Cooperativas sociais e mutualidades: 

- Forma legal predominante: cooperativas, mutualidades. 

- Origens: trabalhadores, cidadãos, movimento social. 
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- Atividades: proteção social, capacitação de pessoas com deficiência, acesso a serviços 

financeiros, acesso a energia sustentável. 

- Atividades comerciais que desenvolvem são parte de concretização da missão. 

- Distribuição de excedentes: proibida ou limitada pelo Código Cooperativo. 

- Governança participativa, assegurada pela forma legal (1 pessoa-1 voto), carácter 

multistakeholder (beneficiários, trabalhadores, etc.). 

- Risco económico: hibridez de recursos, em que pode haver maior peso de vendas e de 

quotizações de membros ou de subsídios públicos. 

• Organizações não lucrativas empreendedoras: 

- Forma legal predominante: associações, cooperativas de solidariedade social. 

- Origens: cidadãos, movimento social. 

- Atividades: acesso à educação e cultura, jovens em situação de desvantagem, serviços 

sociais, capacitação de pessoas com deficiência, apoio a famílias e a pessoas em 

desvantagem, etc. 

- Atividades comerciais: presença de atividades instrumentais sem relação com a missão 

com o objetivo de obter recursos financeiros. 

- Distribuição de excedentes: proibida.  

- Governança: assegurada pela forma legal (1 pessoa-1 voto) + regulada no estatuto IPSS, 

fraca adesão por parte dos membros, peso significativo dos trabalhadores/profissionais. 

- Risco económico: hibridez de recursos. É dos modelos com maior presença de 

financiamento público e mais estável. Acordos de cooperação, comparticipações dos 

utentes, subsídios públicos e filantrópicos, donativos em dinheiro e em espécie e 

vendas. 

• Empresas de integração pelo trabalho: 

- Forma legal predominante: sem forma legal (unidades produtivas em organizações de 

economia social), ou forma associativa ou cooperativa (algumas criadas por 

organizações de economia social). 

- Origem: frequentemente organizações de economia social. 
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- Atividades: inclusão social via inclusão produtiva de pessoas com deficiência ou pessoas 

desempregadas e vulneráveis. 

- Atividades comerciais: orientadas para vendas a terceiros, a preço de mercado. 

- Distribuição de excedentes: proibida.  

- Governança: participação na organização-mãe em unidades produtivas, ou dependente 

da forma legal (mais participativa nas cooperativas do que nas associações), 

tendencialmente multistakeholder nas autónomas. 

- Risco económico: subsídios e uma parte significativa de vendas. 

• Empresas da economia solidária: 

- Forma legal predominante: associativa ou cooperativa.  

- Origens: habitantes, cidadãos, trabalhadores. 

- Atividades: desenvolvimento comunitário, educação, sustentabilidade ambiental, 

preservação da biodiversidade e geração de rendimentos. 

- Relação com o mercado: relacionadas com a missão e enquadradas numa perspetiva de 

práticas económicas alternativas. 

- Distribuição de excedentes: Dependente do estatuto, podendo existir com limitações. 

- Governança: participativa, assegurada pela forma legal (1 pessoa-1 voto), carácter 

multistakeholder (trabalhadores, beneficiários, comunidade, etc.), é dada enorme 

relevância ao envolvimento na dinamização da comunidade e da comunidade na sua 

governação, o que torna este modelo o mais participativo de todos. 

- Risco económico: hibridez de recursos, com peso importante de vendas nuns casos e 

noutros de subsídios públicos. 

• Negócios sociais: 

- Forma legal predominante: sociedade comercial ou associativa. Sobretudo no início são 

associações, permitindo-lhes acesso a financiamento público. 

- Origens: indivíduos, podendo haver dimensão participativa forte dos stakeholders (ex.: 

conselhos), apesar da estrutura da sociedade comercial não ser democrática. 

- Atividades: equidade e capacitação, educação, ambiente. 
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- Atividades comerciais: relacionadas com a missão e enquadradas numa perspetiva de 

modelos comerciais com objetivos sociais (influenciar o mercado, como por ex. 

consumo ético). 

- Distribuição de excedentes: dependente do estatuto. 

- Governança: depende da forma legal, carácter multistakeholder (fundadores, 

investidores, beneficiários). 

- Risco económico: peso importante de vendas e subsídios filantrópicos. 

No estudo verificou-se, ainda, que as empresas sociais colaboram ativamente com as estruturas 

institucionais na resolução dos desafios sociais e societais com soluções inovadoras através, por 

exemplo, de boas práticas e lobby.  

Concluindo a sua apresentação, Sílvia Ferreira salientou os seguintes aspetos: 

• Codependência entre o contexto organizacional e o histórico-institucional (as 

características transformam-se de acordo com a evolução dos seus contextos); 

• Visão plural de modelos de empresa social; 

• Em Portugal as empresas sociais surgem sobretudo na economia social; 

• Os modelos identificados encontram semelhança com os de países da Europa Ocidental. 

Por fim, foi mencionado que no estudo são efetuadas recomendações, quer gerais para as 

empresas sociais, quer específicas para cada modelo.  

As gerais relacionam-se com o reconhecimento (clarificação e definição) e a promoção das 

empresas sociais.  

As específicas relacionam-se com cada modelo, sendo salientado o seguinte: 

• Sociedades Comerciais: criar legislação que permita que as sociedades comerciais atuem 

com legitimidade com as suas características, mas sem o pressuposto de terem como 

objetivo principal o lucro. Sendo, igualmente, necessária regulamentação no que respeita 

à governança participativa e à missão social, eventualmente através de um estatuto jurídico 

que defina esses critérios; 

• Cooperativas: inclusão de outros ramos cooperativos, além das sociais, que visam o 

benefício público, nomeadamente nas áreas ambiental e cultural, na sendo do caminho que 

se iniciou com o Estatuto de Utilidade Pública; 

• Eventualmente a criação de um label para as empresas sociais; 
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• As áreas de intervenção da saúde, da educação e da segurança social têm lógicas diferentes 

de relação entre as organizações e o Estado, pelo que foram efetuadas recomendações 

nestas áreas. 

 

3.3. Segunda Mesa-redonda 

A 2.ª mesa-redonda foi moderada por Álvaro Garrido, que salientou as sinergias positivas do 

tema em debate e a necessidade de discutir e afinar o conceito de empresa social, que 

corresponde a uma dinâmica socioeconómica em curso. O segundo painel manteve a lógica do 

primeiro, sendo enaltecidas, através de duas questões colocadas a cada membro da mesa 

diferentes experiências nacionais em torno do conceito de empresa social, nomeadamente em 

França, Espanha, Itália e Portugal. 

As questões colocadas foram centradas em dois temas particulares: 

i) quadro jurídico das empresas sociais no âmbito da economia social e face aos 

conceitos operacionais e dispositivos da União Europeia;  

ii) papel das empresas sociais no âmbito da atual conjuntura socioeconómica e no 

futuro. 

Assim, as questões colocadas e as suas respostas podem ser resumidas da seguinte forma: 

 

3.3.1. Arnauld Boulanger 

1ª Questão: A França, país onde existe uma admirável tradição cooperativa e mutualista, foi um 

dos Estados que adotou legislação específica sobre a figura das empresas sociais tendo por 

objetivo promover o seu desenvolvimento. O estatuto de “empresa solidária de utilidade social” 

(ou “empresa solidária socialmente útil”) pode ser adotado pelas diversas formas jurídicas de 

economia social e solidária e tornou-se indispensável para o acesso a financiamentos. Agradeço 

que explicite o conjunto de dispositivos de certificação e de financiamento que, neste momento, 

existem em França e identifique os contributos que as empresas sociais poderão oferecer, por 

exemplo, na área do desenvolvimento sustentável dos territórios? 

Arnauld Boulanger começou por destacar o peso que o sector da economia social e solidária 

(ESS) tem tido na economia francesa que, de acordo com os dados do Observatório Nacional 
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Francês da ESS, é composto por mais de 210 mil organizações que empregam mais de 2,4 

milhões de pessoas. 

Salientou que, com a entrada da nova Ministra Marlène Schiappa no governo, estão em 

execução vários novos planos, dos quais realça a ambição de estimular ainda mais o 

desenvolvimento das entidades da ESS e das empresas solidárias de utilidade social (ESUS), um 

estatuto obtido após certificação. 

Com a finalidade de atribuir este certificado ou estatuto, é realizada uma análise profunda das 

empresas que visa realçar e premiar as entidades que têm um impacto social comprovado e as 

que procuram ter uma forte utilidade social, seja por procurarem apoiar grupos vulneráveis ou 

territórios frágeis, seja pela sua luta contra as desigualdades. Assim, um dos critérios 

fundamentais é o de que pelo menos 60% do objetivo destas organizações deve estar orientado 

para esses fins.   

Neste momento, há cerca de 2000 entidades com o estatuto/certificado e embora ainda não 

exista um balanço geral dos setores ou entidades que mais se candidatam ao mesmo, de uma 

maneira geral pertencem ao setor social e solidário, havendo pouca expressão de empresas 

sociais. 

Este certificado ESUS, atribuído pelo poder público local após candidatura de uma entidade, é 

uma marca de garantia de integridade e altos padrões de referência. Foi indicado que em 2023, 

será lançada a possibilidade de as candidaturas serem efetuadas por meio eletrónico de modo 

a desmaterializar todo o processo e assim facilitar e simplificar a obtenção do referido estatuto.  

Segundo Boulanger, o certificado ESUS é uma ferramenta muito significativa para estimular o 

financiamento e as reservas destinadas ao sector social e solidário. De facto, desde 2020, este 

certificado tem oferecido uma vantagem indireta para as empresas ESUS que procuram angariar 

capital de investidores, dado que os contribuintes franceses individuais que investem 

diretamente no capital de uma empresa como esta beneficiam de uma redução do imposto de 

IRS de até 25%. Esta medida de incentivo de apoio ao investimento e desenvolvimento do 

estatuto ESUS, designa-se por Capital Paciente, uma vez que o investidor (com a redução do IRS) 

é obrigado a permanecer na empresa ESUS por um mínimo de cinco anos. 

Com o certificado ESUS, as empresas têm também acesso privilegiado a certos fundos 

monetários de solidariedade, especificamente aos fundos 90-10 criados em 2001. Estes fundos 

representam em França mais de 12 biliões de euros (metade das finanças sociais alocadas no 
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País). Os gestores destes fundos são obrigados a investir entre 5 e 10 por cento dos seus ativos 

nas empresas aprovadas pelo estatuto ESUS. 

Indo ao encontro da segunda parte da questão colocada, Boulanger mencionou que as empresas 

da ESS em França, especialmente as entidades com certificado ESUS, procuram, de uma forma 

geral, apresentar soluções para os desafios relacionados com o desenvolvimento sustentável3.  

Boulanger referiu que o governo francês pretende ir mais longe e impulsionar o modelo das 

empresas da ESS na área do desenvolvimento sustentável, concretamente no que respeita à 

economia circular. A lei criada em 2020, relacionada com a luta contra o desperdício e com a 

economia circular, introduziu os fundos de reutilização. Estes fundos fazem parte da reforma de 

responsabilidade alargada do produtor que resulta da legislação ambiental da União Europeia e 

do princípio Poluidor-Pagador. Em suma, os responsáveis pela colocação de certos produtos no 

mercado são igualmente responsáveis pelo seu "ciclo de vida", tendo de cumprir com algumas 

obrigações legais incluindo a de contribuir financeiramente para os fundos de reutilização.  

Em França, os fundos de reutilização entraram em vigor em 2021, nos setores cujos resíduos 

podiam ser facilmente reutilizados numa abordagem de economia circular, tais como: produtos 

eletrónicos e elétricos, móveis, têxteis, produtos de DIY. A lei estipula que na União Europeia 

todos estes fundos beneficiem especificamente as empresas de ESS que atuem no campo de 

recondicionamento de produtos eletrónicos, como computadores, telemóveis ou 

eletrodomésticos. Foi referido que estes fundos contam com mais 50 milhões de euros, e são 

uma medida complementar mencionada nos planos em curso da nova Ministra. 

 

2ª questão: Vivemos uma situação socioeconómica muito difícil na europa e no mundo e uma 

conjuntura de inflação, de crise energética e alimentar sem precedentes nas últimas décadas. 

Em sua opinião, a curto prazo o que podemos esperar das empresas sociais, considerando que 

os regulamentos da União Europeia e o quadro legal francês, em particular, as definem como 

empresas que fornecem bens e serviços sociais a pessoas vulneráveis, desfavorecidas e 

excluídas? 

Boulanger indicou que em França, as crises são uma oportunidade para a ESS exprimir todo o 

seu potencial, desenvolver-se e responder aos desafios futuros. Recordando o plano elaborado 

 
3 Neste sentido, deu como exemplos a Mobicoop que promove a mobilidade sustentável e inclusiva, 
oferecendo já uma rede de carros cooperativos com mais de 500 mil utilizadores; e a cooperativa 
EnerCoop, o maior fornecedor de energia verde em França que já alcança mais de 100 mil clientes. 
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pela Ministra, a primeira ambição consiste na simplificação dos requisitos administrativos de 

todas as entidades da ESS, em particular, as organizações sem fins lucrativos que exerçam uma 

atividade económica relacionada com as pessoas vulneráveis ou territórios frágeis. Com este 

propósito, espera-se, em breve, a implementação de um sistema de balcão único, para facilitar 

a atribuição de fundos para este tipo de entidades.  

Outro ponto referido no plano consiste na promoção de iniciativas cruzadas entre entidades da 

economia social e solidária e outras empresas de mercado, sociedades comerciais, que 

aumentem o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego e trabalho digno para 

todos, tal como discutido na 110.ª Sessão da Conferência Internacional do Trabalho, no passado 

junho, em Genebra. Estas iniciativas têm como objetivo último que as sociedades comerciais 

adotem mais valores da economia social e solidária e que tenham um impacto mensurável na 

sociedade. 

Como exemplo, Boulanger referiu que o governo francês lançou em setembro de 2022 uma 

bolsa para projetos de apoio a Clusters Locais de Cooperação Económica (LCEP). Estes LCEP são 

desenvolvidos por iniciativa da economia social e solidária com base na legislação francesa de 

2011 e 2014. O principal objetivo é criar um efeito multiplicador de valor económico e social 

através da combinação de entidades locais da economia social e solidária e outras instituições, 

com o apoio das autoridades públicas e o Estado, num valor de até 2,5 milhões de euros em 

2022.  

Estes LCEP são inspirados nos clusters industriais que foram criados pelo Estado há 20 anos que 

permitem não só a implementação de um quadro jurídico e financeiro para o desenvolvimento 

deste projeto, mas também são uma ferramenta para recriar sectores, para realocar empregos 

e revitalizar territórios social e economicamente deprimidos4. Boulanger acredita que haverá 

consequências negativas da crise energética em curso e que esta ferramenta LCEP será uma 

resposta relevante para combinar a força e o valor das entidades da ESS e das sociedades 

comerciais aos ecossistemas locais. 

Outra ferramenta que menciona são os títulos sociais ou de impacto, agora disponíveis para as 

empresas da economia social e solidária com objetivos sociais. Este programa, lançado em 2020 

e quase totalmente operacional, é uma parceria entre os sectores público e privado para 

promover a criação de projetos inovadores e soluções socio-ambientais inovadoras, 

 
4 Neste contexto, é salientado um exemplo notável na pequena cidade de Romans-sur-Isère ao longo do rio Isère, no 

sudeste da França, onde um cluster local reúne mais de 70 empresas, empregando mais de 4 mil pessoas. Trata-se de 
um território que sofreu com as crises energéticas e as consequências industriais dos anos 70.   



 

32 
 

representando um compromisso de 15 milhões de euros por parte do governo. O investidor 

público ou privado pré-financia o projeto e assume o risco de fracasso em troca da compensação 

fornecida antecipadamente em caso de sucesso. O Estado reembolsa apenas de acordo com os 

resultados efetivamente obtidos e observados objetivamente por um avaliador independente.  

Vários títulos (ou contratos) de impacto estão direcionados a pessoas vulneráveis, por exemplo, 

este tipo de contrato está atualmente a financiar a ONG Comme les Autres para pessoas que se 

tornaram deficientes motores após um acidente e cuja reintegração social é muito complicada. 

Assim, os títulos de impacto fornecem apoio através de um programa de emprego ou orientação 

para quase 5 centenas de beneficiários. Atualmente o programa tem uma escala pequena, visto 

ainda estar em fase experimental, mas a ambição do governo francês é a de generalizar esta 

ferramenta, não só a nível nacional, mas também a nível local. 

Por último, referiu que se prevê que, no contexto desta crise, os Fundos Europeus forneçam 

respostas adequadas, em particular os Fundos Sociais Europeus. O Ministério do Trabalho 

Francês lançou no início de setembro uma bolsa de 15 milhões de euros para financiar as 

entidades coordenadoras de uma rede nacional de criação de empresas e estruturas nacionais 

de economia social. 

 

3.3.2. Rocío Nogales  

1ª Questão: Como vê as tensões que subsistem em Espanha entre os conceitos de economia 

social vertidos na Lei 5/2011 de Economia Social e as várias tentativas de acrescer a visibilidade, 

reconhecimento e especificidade legal das empresas sociais, nomeadamente segundo os 

princípios da Social Business Iniciative da Comissão Europeia? 

Rocío Nogales, tendo por base o relatório, para Espanha, “Social entreprises and their ecosistems 

in Europe”, indicou que existe de facto uma tensão, mas que a mesma não é necessariamente 

negativa.  

Referiu que Espanha têm uma longa tradição de economia social e este é o enquadramento mais 

reconhecido e institucionalizado, e, portanto, também o mais útil para ajudar no 

enquadramento de qualquer iniciativa que vise combinar objetivos sociais e económicos. 

Mencionou, também, que à medida que o conceito de empresa social tem sido debatido 

internacionalmente, têm surgido outras práticas, muito influenciadas pela “escola de 

pensamento de gestão”, que conectam abordagens empresariais com a inovação social e, por 
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oposição ao modelo coletivo da economia social, com a figura do empreendedor social 

individual. 

Acrescentou que, o ecossistema da economia social apresenta um nível de institucionalização 

que torna difícil a novas abordagens, não refletidas nas figuras legalmente reconhecidas, 

encontrarem um lugar. Porém, segundo Nogales, muitas vezes não é apenas a falta de 

reconhecimento legal ou fiscal que constitui um obstáculo, mas também a falta de redes e 

órgãos representativos destas novas abordagens.  

A referida tensão surge pelo facto de uma certa corrente considerar a empresa social como mais 

uma expressão de economia social, e outra que considera esta realidade fora do perímetro da 

Economia Social mesmo que tenham alguns elementos ou valores comuns. Nogales 

argumentou, no entanto, que os valores e o poder transformativo de algumas destas Empresas 

Sociais podem ajudar a expandir as fronteiras da economia social e ajudar na sua adaptação a 

novas realidades. 

Concluiu assim que a tensão pode levar a um diálogo construtivo, e que em Espanha o conceito 

de empresa social continua a ser uma ponte, que permitirá atualizar e regenerar o ecossistema 

da economia social, com base nos valores e princípios estabelecidos.  

Além disso, e à semelhança do que acontece, na sua opinião, em Portugal, a Lei de Bases de 

Economia Social espanhola é suficientemente flexível para acomodar novas realidades. Mas 

salientou que, dado o nível de institucionalização da economia social espanhola, não acredita 

que seja uma nova forma jurídica. Não sabe se seria melhor um estatuto ou um sistema de 

registo, mas deve ser uma forma legalmente aceite de reconhecimento e identificação de 

algumas organizações, abrindo a porta à sua atuação e ao empoderamento de movimentos 

coletivos de empreendedorismo. 

 

2ª Questão: No âmbito da sua experiência enquanto Diretora Executiva da Rede internacional 

de investigação EMES, que papel lhe parece que a investigação académica pode desempenhar 

no incremento de formas emergentes de empresas sociais, nomeadamente no domínio da 

cooperação entre administrações públicas e organizações da sociedade civil?  

Nogales salientou três aspetos fundamentais para responder à questão colocada: 
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1. É impossível conceber uma pesquisa sobre economia social (ou qualquer outra área 

circundante) que não tenha uma implicação (mesmo que apenas a longo prazo) para a 

política ou a prática; 

2. O papel da investigação deve ser o de mapear e construir uma ponte entre conceitos 

para o seu desenvolvimento; 

3. É vantajoso que duas abordagens dialoguem e coexistam: uma abordagem orientada 

pela ciência no âmbito da economia social (que capture a diversidade do sector para o 

avanço do conhecimento) e uma abordagem orientada por políticas (que defina os 

limites e critérios mensuráveis de seleção que possibilitam a conceção de políticas 

verdadeiramente eficazes). 

Adicionalmente, para Nogales a chave para uma mobilização bem-sucedida do conhecimento 

em torno do conceito de empresa social deve passar por:   

1. Investigação transdisciplinar, aspeto em que as Instituições de Ensino Superior são 

aliados fundamentais para este tipo de cooperação; 

2. Promoção de uma "sistematização do conhecimento" nas próprias empresas sociais 

com o apoio de organizações representativas. Nesse sentido dever-se-á colaborar com 

aquelas empresas que tenham capacidade suficiente para incluir departamentos de I&D 

ou, pelo menos, para realizar esforços de sistematização da investigação; 

3. Envolvimento de diferentes agentes para contribuir para agendas de investigação a 

vários níveis geográficos, constituindo canais para promoção do diálogo e transferência 

de conhecimentos com as partes interessadas na prática e nas políticas; 

4. Estudo e testagem de modelos de organizações públicas/comunitárias em todo o 

mundo (exemplo do projeto ICSEM); 

5. Fomento de redes/networks pois desempenham um papel instituinte. 

 

3.3.3.  Antonio Fici  

1ª Questão: Em Itália, o papel das cooperativas sociais nas comunidades locais e o seu 

reconhecimento legal não são uma realidade nova, nomeadamente no campo da assistência 

social. Em 2017, foi definido um quadro legal comum para todo o terceiro sector, tendo em vista 

ultrapassar a sua fragmentação de perfis, facilitar o acesso a financiamentos e promover o 

desenvolvimento de empresas sociais. 
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Como interpreta essa reconfiguração da economia social e a sua crescente convergência com o 

conceito e dispositivos da União Europeia? 

Por conflitos de agenda, Antonio Fici, pôde apenas ficar para a primeira ronda de questões. 

Nesse sentido procurou sintetizar na sua intervenção vários temas.  

Começou por indicar que em 2017 ocorreu uma grande reforma do terceiro setor em Itália, e 

que esta legislação permite identificar exatamente as organizações que lhe pertencem e os 

negócios e características específicas legais destas entidades. Referiu que, por isso, o quadro 

jurídico italiano pode ser útil para investigação comparativa e funcionar como modelo para os 

outros países europeus, nomeadamente, na questão das empresas sociais. Tal decorre do facto 

de após as reformas efetuadas, a empresa social ter sido incluída na legislação como uma 

tipologia específica das entidades do terceiro sector.  

Assim, em primeiro lugar, salientou que as empresas sociais em Itália surgem sob a forma de 

uma qualificação legal ou estatuto. Nesse sentido, podem ser empresas sociais, associações, 

cooperativas, fundações ou mesmo sociedades comerciais. A pluralidade de formas legais neste 

sector, muito valorizada, contribuiu para o aumento no número de empresas sociais em Itália 

após a reforma de 2017. Porém, este aumento foi mitigado pela existência de requisitos legais 

que devem ser respeitados por todas as entidades para aquisição e manutenção do estatuto de 

empresa social, independentemente da forma jurídica. Estes requisitos dizem respeito às 

atividades realizadas pelas entidades. 

As empresas sociais devem realizar uma atividade empreendedora e económica de produção de 

bens e serviços com um interesse geral. A lei italiana define o que é uma atividade de interesse 

geral tendo sido redigida uma lista de cerca de 25 a 26 atividades com esta característica. No 

entanto, são também consideradas empresas sociais aquelas que empregam uma certa 

percentagem de trabalhadores incapacitados/desfavorecidos, não sendo, neste caso, restritivo 

o tipo de atividade realizada. A lei italiana também reconhece estas entidades enquanto 

empresas sociais de integração laboral.  

Outro requisito é terem um propósito social ou solidário e não um objetivo lucrativo, de modo 

que as empresas sociais são tecnicamente definidas como organizações sem fins lucrativos, no 

sentido em que podem gerar lucros, mas estão sujeitas a restrições na sua redistribuição. Esta é 

uma restrição que pode ser excecionada apenas por algumas empresas sociais, nomeadamente 

as sociedades comerciais em que é possível remunerar parcialmente o capital investido pelos 

acionistas da empresa social.  
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O terceiro elemento é o de que as empresas sociais, embora possam contar com participações 

de organizações públicas ou de entidades lucrativas (sem o estatuto), não podem ser 

controladas por elas. 

Por último, o quarto elemento que foi introduzido em 2017 refere-se a incentivos fiscais 

específicos, ou seja, as empresas sociais podem beneficiar de isenção fiscal sobre os lucros que 

forem reinvestidos na atividade em vez de redistribuídos pelos acionistas. Há também incentivos 

fiscais específicos para aqueles que contribuem para o capital próprio de novas empresas 

sociais. 

Finalizou a sua intervenção com as seguintes notas:  

• A legislação das empresas sociais é essencial para o seu desenvolvimento (existem cerca 

de duas mil empresas sociais na Itália, com um grande aumento após a reforma do 

terceiro setor);  

• A lei deve ser acompanhada por medidas políticas específicas, em particular 

relacionadas com a tributação e regulação fiscal, aspeto que considerou contribuir para 

o aumento do número de empresas sociais. 

 

3.3.4. Deolinda Meira  

1ª Questão: Já foi sublinhado nesta conferência que, no plano europeu, não existe uma forma 

jurídica única para as empresas sociais. Numerosas empresas sociais operam sob a forma de 

cooperativas sociais, outras são mutualidades, associações ou fundações. Em seu entender, que 

lacunas subsistem no quadro legal português que de algum modo inibem o desenvolvimento das 

empresas sociais? 

 

Face à primeira questão colocada, Deolinda Meira identificou as seguintes quatro lacunas:  

i) Ausência de definição legal genérica de empresa social em Portugal:  a previsão legal 

das empresas sociais constou de versões prévias da LBES, no entanto não foi aprovada na 

versão final, atualmente em vigor. Há uma referência legal às empresas sociais no Código 

dos Contratos Públicos, mas é uma definição setorial e com muitas imprecisões. 

Continua--se, assim, sem uma definição legal de empresa social em Portugal. 

ii) Não é claro se, à luz da LBES, as empresas sociais poderão integrar o sector da economia 

social: Deolinda Meira partilha do entendimento doutrinal de que a LBES é flexível, 

permitindo integrar, à partida, na alínea h) do seu art.º 4.º as empresas sociais. No entanto, 
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as entidades que poderão ser integradas na referida alínea e consequentemente no sector 

da economia social terão de cumprir determinados requisitos, nomeadamente respeitar os 

princípios orientadores da economia social previstos no art.º 5.º da LBES. Neste campo 

surgem tensões sobre a possibilidade de se integrarem sociedades comerciais. 

iii) Necessidade de se definir se a figura da empresa social é uma nova forma jurídica ou 

um estatuto jurídico: Deolinda Meira considera que resulta, quer de documentos da União 

Europeia, quer da doutrina e da legislação comparada das últimas décadas, uma clara 

tendência pela criação de um estatuto jurídico, o qual pode ser adquirido por diversas 

formas jurídicas, desde as organizações sem fins lucrativos a entidades que visam o lucro, 

designadamente as sociedades comerciais. 

As empresas sociais têm de prosseguir um objetivo social, desenvolvendo a sua atividade 

principalmente no interesse da comunidade, guiadas por valores de altruísmo e de 

solidariedade. 

Sucede que as IPSS prosseguem este fim e têm um estatuto, o qual não pode ser atribuído 

a sociedades comerciais. Acresce que as IPSS podem deter sociedades comerciais para 

prossecução de atividades instrumentais. Não é claro em que perímetro se enquadram 

estas sociedades comerciais.  

Pelo exposto, caso se opte por um estatuto jurídico, há que estabelecer os requisitos para 

a sua atribuição, o que se revela fundamental para o distinguir de outros estatutos, 

nomeadamente do estatuto das IPSS. 

iv) Ausência de consenso sobre se este estatuto poderá ser atribuído às sociedades 

comerciais: Esta questão foi desenvolvida na resposta à 2.ª pergunta. 

Deolinda Meira concluiu que, face à realidade existente, é essencial obter certeza e segurança 

jurídica e que, apesar dos desafios para o legislador sumariamente indicados serem 

consideráveis, é essencial legislar sobre a empresa social. 

 

2ª Questão: No campo académico e da investigação aplicada que se tem vindo a fazer em 

Portugal sobre o tema das empresas sociais, quais os temas e problemas que lhe parecem 

prioritários? 

Face à questão colocada, Deolinda Meira salientou os seguintes pontos prioritários: 
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1.º  É prioritário que o conceito de empresa social seja desenhado em articulação com o 

conceito de economia social aproveitando a flexibilidade da LBES ao adotar a enunciação 

aberta das entidades que podem integrar o setor (al h) do art.º 4.º da LBES). 

2.º  É importante refletir sobre como desenhar um estatuto jurídico específico que responda a 

exigências de entidades relativamente híbridas, face às tipologias pré-existentes. 

3.º  É fundamental identificar as tensões que existem entre a empresa social e a forma 

societária, nomeadamente determinar se, à luz dos princípios da economia social que 

constam da LBES, as sociedades comerciais podem ser qualificadas como empresa social. 

Em concreto, há que avaliar se existe contradição entre a forma societária e o princípio 

orientador da economia social que obriga ao reinvestimento dos excedentes e consequente 

impossibilidade de distribuição de lucros. Esta aparente contradição poderia ser resolvida 

através da fixação de um valor máximo para a distribuição. Tal entendimento está em 

conformidade com as soluções italiana e cipriota, que admitem uma distribuição parcial de 

dividendos aos sócios com uma limitação objetiva determinada em percentagem. 

Adicionalmente, o princípio do controlo democrático das organizações pelos membros 

parece não se coadunar com as sociedades comerciais, uma vez que o direito de voto é 

proporcional ao capital. No entanto, tendo por referência doutrina e legislação comparada, 

esta dificuldade poderá ser contornável pela adoção de modelo de organização que envolva 

sócios, trabalhadores, clientes e outras partes, assegurando a plena representação de todos 

e participação na gestão e nos processos de tomada de decisão. 

4.º  É, também, essencial que uma entidade, para ser qualificada como empresa social, tenha 

um objetivo específico em benefício da comunidade ou de um grupo determinado. 

Assim, impõe-se refletir se, à luz do quadro jurídico atual, existem impedimentos para que 

uma sociedade comercial prossiga uma clara missão social de forma prioritária, não 

procurando a maximização do lucro a título principal, como parece resultar do art.º 980.º 

do Código Civil, mas sim eficiência na utilização dos recursos disponíveis para prosseguir 

finalidades de interesse geral. A solução italiana e cipriota de elencar um conjunto de 

atividades que concretizam este objetivo social prioritário ou de entidades que assumam 

uma forte dimensão inclusiva em termos laborais, parece ser adequada para prevenir o 

surgimento de falsas empresas sociais, sob a forma societária. 

5.º  Este enquadramento implicará um adequado modelo de supervisão, matéria sobre a qual 

também é necessário refletir.   
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Capítulo II - Contributos para a criação de um Estatuto de 
Empresa Social 
 

1. Introdução 

O presente capítulo visa contribuir para a definição de uma proposta de Estatuto de Empresa 

Social, no que respeita à sua caracterização e à relevância e pertinência de ação no presente 

contexto. 

As considerações realizadas são baseadas no trabalho desenvolvido pela CASES no âmbito do 

Estudo sobre a figura da empresa social e nas intervenções e elementos que foram apresentados 

na Conferência Internacional – A Empresa Social, que futuro?.  

Existe um consenso generalizado sobre o conceito de empresa social, que deriva do conceito 

operacional da Social Business Initiative (SBI) de 2011 e que, entretanto, foi sendo consolidado, 

através de estudos diversos, nomeadamente sobre a realidade de cada país e, mais 

recentemente, através de documentos com caráter político, como o Plano de Ação para a 

Economia Social da Comissão Europeia, as conclusões da 110º sessão da Conferência 

Internacional do Trabalho organizada pela Organização Internacional do Trabalho ou a 

Recomendação da OCDE sobre a Economia Social e Solidária e a Inovação Social.  

As empresas sociais respondem assim a três componentes - económica, social e de governação 

- e regem-se pelos princípios e valores da economia social.  

A conferência reforçou assim a noção de que as empresas sociais estão estreitamente ligadas à 

economia social, tendo, no entanto, sido apresentadas variações sobre esta ligação e forma de 

a concretizar:  

i) Fazer corresponder as empresas sociais às entidades da Economia social previstas 

na atual Lei de Bases da Economia Social (LBES);  

ii) Integrar no perímetro da economia social sociedades comerciais que correspondam 

a certos critérios, sendo essas as empresas sociais;  

iii) Criação de um estatuto, baseado em critérios específicos, que abarque quer 

entidades de economia social, quer sociedades comerciais que cumpram certos 

critérios.  

Qualquer uma das soluções implica alterações ao quadro legal, que podem ser complementares 

entre si: alteração da LBES, alteração do Código das Sociedades Comerciais e criação de um 

Estatuto de Empresa Social. Consideramos, tal como referido no Estudo Introdutório 
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apresentado, que a criação de um estatuto é a solução mais adequada, que poderá, caso seja 

necessário, ser complementada com as já referidas revisões legislativas.  

 

2. Características Gerais da proposta de Estatuto 

Atendendo aos elementos apresentados propõe-se a definição de um Estatuto de Empresa 

Social, que não só responda às demandas da União Europeia, para efeitos do enquadramento 

das entidades elegíveis em futuros programas comunitários, mas que integre as diferentes 

dimensões que são propostas, de forma mais ou menos homogénea, pelos diferentes 

especialistas, em particular os palestrantes da Conferência realizada. 

Para esse efeito, deverão ser ponderados os seguintes elementos: 

1. Integração de entidades que:  

i. Prestem serviços sociais e/ou bens destinados a públicos vulneráveis e/ou que integrem 

profissionalmente pessoas com dificuldade de empregabilidade; 

ii. Incluam um modelo organizacional empresarial (i.e., geração de receita e atuação livre 

no mercado de concorrência) associado às características do sector privado sem fins 

lucrativos (i.e., tendo subjacente os valores e princípios da Economia Social, visando a 

resolução de problemas sociais e a geração de impacto social positivo). 

2. Inclusão de entidades com as seguintes dimensões, em grau a definir: 

i. Missão Social – visam o interesse geral da sociedade, assentes nos princípios e valores 

da Economia Social; 

ii. Atividade Comercial: 

a. Atuam de forma direta e sustentável no mercado fornecendo bens ou serviços - Ex: 

em alguns países esta atividade comercial deve corresponder a 70% das receitas e 

segundo a definição operacional da SBI, a pelo menos 25%; 

b. Desenvolvem atividades especificas que têm um impacto social e que procuram ter 

uma forte utilidade social, designadamente nas áreas de serviços sociais, cultura, 

educação, ambiente, preservação (Cf. caso da Polónia) ou com a definição de 

atividades de interesse (Cf. caso da Itália); 

iii. Integração profissional de pessoas com dificuldade de empregabilidade - Ex: 10% do 

emprego é ocupado por pessoas com deficiência e 30% por pessoas vulneráveis; 
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iv. Percentagem de lucro reinvestido (sem repartição total de dividendos ou excedentes) – 

Ex: 80% para reservas não repartíveis ou 40% de investimento para a área da inclusão 

(Em França – 60%); 

v. Forma de Governação, que poderá integrar: 

a. Processos de participação interna de carácter democrático, através, por exemplo, da 

existência de estruturas de consulta e/ou da adoção de modelos de organização que 

envolva sócios, trabalhadores, clientes e outras partes, assegurando a respetiva 

representação e participação na gestão e nos processos de tomada de decisão; 

b. Critérios de Seleção de Fornecedores – Ex: em França, associado ao desenvolvimento 

sustentável e à utilização de Fundos de Reutilização de Produtos (Responsabilidade 

dos produtores pelo ciclo de vida dos produtos gerados); 

c. Política Remuneratória – Limitação às diferenças salariais entre o salário mais baixo e 

o salário mais alto; 

d. Autonomia - Embora possam contar com participações de organizações públicas, não 

podem ser controladas por elas. 

3. Acesso a benefícios, designadamente: 

i. Acesso a Programas Específicos, comunitários e/ou nacionais; 

ii. Acesso a Procedimentos de Contratação Pública dedicados, seja no âmbito dos 

mecanismos europeus de Contratação pública socialmente responsável e/ou Contratos 

reservados para determinados serviços (Artigo 250.º-D do CCP); 

iii. Redução de IRS ou IRC – Ex: em França – 25% de redução de IRS para investidores com 

a obrigatoriedade de permanência num período mínimo de cinco anos, e com Acesso a 

Fundos Monetários de Solidariedade; ou em Itália – com redução de IRC sobre lucros 

reinvestidos.  

4. Modelo de Avaliação e Supervisão: 

i. Definição da entidade gestora (por exemplo a CASES, considerando as suas atribuições 

no âmbito do sector da Economia Social e a necessidade de se avaliar o cumprimento 

dos princípios e valores desse sector para atribuição do estatuto de empresa social e 

mediante novas atribuições e dotação dos meios necessários para as fazer cumprir); 

ii. Definição de um modelo de avaliação (Ex. diferentes naturezas jurídicas podem exigir 

diferentes requisitos, e pode ser importante considerar o reconhecimento de alguns 
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estatutos já atribuídos - como o de IPSS, ONGA, ONGPD, ONGD, etc. - na avaliação da 

atribuição do estatuto de empresa social); 

iii. Definição de um modelo de atribuição de estatuto e de supervisão (Ex: como em França, 

criação de um “balcão único” para receção e validação de pedidos de estatuto, de forma 

totalmente digital/desmaterializada e, conforme experiência nacional no âmbito da 

credenciação cooperativa, a atualização do estatuto deve ser feita de forma periódica, 

contra apresentação de elementos). 

 

3. Fundamentação 

Para a criação do referido Estatuto de Empresa Social concorrem os seguintes argumentos: 

• Necessidade de clarificação do conceito para sua operacionalização e enquadramento;  

• Adequação do quadro regulamentar a nível nacional no que concerne aos contratos 

públicos e aos apoios comunitários, existindo desta forma enquadramento legal nacional 

para os programas comunitários de apoio à economia social e às empresas sociais e 

prosseguindo-se os objetivos de política económica comunitária – Economia Social de 

Mercado; 

• Sinal político relevante para promover a transparência e um reforço da complementaridade 

entre setor público, setor privado e o setor da Economia Social;  

• Pressão política positiva para o sector empresarial, para que integrem cada vez mais 

preocupações sociais e tenham em atenção, na sua atividade, os impactos sociais e 

ambientais que geram; 

• Oferecer um caminho alternativo para o envolvimento dos mais jovens na criação de novas 

respostas sociais, adotando-se uma maior diversidade de modelos organizacionais que 

respondam ao Empreendedorismo Social; 

• Conferir maior legitimidade às empresas sociais, facilitando o acesso ao financiamento e 

aos mercados, através do ganho de confiança de credores e potenciais investidores. 
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4. Outros elementos ou indicadores relevantes 

No âmbito da adoção do Estatuto de Empresa Social, verifica-se, de forma consensual, a 

necessidade de desenvolver medidas complementares de enquadramento legal e de apoio, que 

visem reforçar a capacidade de resposta destas entidades. Assim, foram identificadas as 

seguintes ações: 

• Alteração do Código das Sociedades Comerciais, nomeadamente no que respeita às 

condições de distribuição de dividendos; 

• Desenvolvimento de instrumentos financeiros para diferentes estádios de 

desenvolvimento, para além de Fundos de Pensões e Sistemas de Poupança; 

• Desenvolver procedimentos que reflitam critérios de transparência na governação; 

• Adoção de critérios que estimulem a operacionalização do conceito de empresa social para 

efeitos de Contratação Pública;  

• Definição das condições de acesso a instrumentos de capital (capital social e garantias); 

• Acesso a formação e consultoria (gestão, boa governação e liderança), com mentoring e 

coaching; 

• Implementação de instrumentos/processos de avaliação de impacto social das 

organizações; 

• Inventário de Apoios Financeiros e de formação; 

• Articulação com as Instituições de Ensino, promovendo a investigação aplicada nesta área; 

• Criação de Prémios; 

• Criação de Clusters Locais (constituído por empresas que estão ligadas através de relações 

empresariais numa determinada região; as relações entre as empresas podem ser verticais 

ou horizontais e visam promover sinergias que dificilmente se desenvolveriam se 

trabalhassem isoladas dos seus parceiros-concorrentes). 


