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ECONOMIA SOCIAL:
conceitos, fundamentas:ao te6rica e principais
desafios**
0 "paper" dedicado aEconomia Social, pretende evidenciar a dindmica conceptual a que a temdtica se encontra ligada, monnente foce aos contextos politico-ideol6gicos, lingufsticos e regionais onde se insere, dando ao
mesmo tempo, uma panordmica sobre a sua evolurao e perspectivas que se
lhe colocam no Jitturo. Pretende ainda, embora de forma esquemdtica, evidenciar a sua fimdamentarao te6rica, quadro tipol6gico das principais
organizaj:i5es e finalmente elencar aqueles que podem ser os setts principais
desafios no futuro proximo, foce
Mercado.

a atitude actual e Jitturo do Estado e do

1. Introdus:ao e evolus:ao hist6rica
0 conceito de economia social tern nos ultimos tempos sido alvo de
urn intenso e animado debate, no sentido de procurar encontrar urn fio
condutor suficientemente forte para permitir de forma consistente entender o que pretende significar. Tern sido tambem objecto de alguma
polemica a tentativa de distin<;ao entre economia social e outros conceitos
relacionados de uma ou outra forma corn as actividades ligadas a interven<;ao social, especialmente o de "terceiro sector" e de "organiza<;oes sem
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fim lucrativa", sendo a escolha, as mais das vezes, fundamentada em
criterios subjectivos ou pelo menos pouco concretos 1 •
Pretendemos, pois, centrar desde ja aqui, a nossa atenc;:ao, mas imp6e-se que antes de analisarmos corn maior precisao o conceito de economia
social, se evidencia a sua evoluc;:ao e a sua actualidade. 0 conceito de
economia social deriva da terminologia francesa, e remonta as praticas de
solidariedade interclassista enquanto reacc;:ao as transformac;:6es econ6micas e sociais da revoluc;:ao industrial influenciada pelo pensamento dos
socia-listas ut6picos do Seculo XIX, 2 dando origem a formas de organizac;:ao como as associac;:6es, as cooperativas e as mutualidades. No essencial,
ela comec;:ou a ser utilizada pelos autores contestatirios ao modelo dominante, acusado de separar as regras de funcionamento da economia das
regras morals.
0 conceito de economia social surge por volta de 1830, quando
Charles Dunoyer publica em Paris urn tratado de economia social e na
mesma decada surgiu na Lovaina urn curso corn a designac;:ao de economia social. Nesta linha, surgem urn conjunto de escolas de que se identificam, a socialista, iniciada corn os socialistas ut6picos referidos atras e
mais tarde, corn contribuic;:6es de Marcel Mauss (1872- 1950), defensor
de uma economia de socializac;:ao voluntaria e Benoit Malon (1841-1893),
corn o seu tratado de economia social (1883) que tinha na sua base iden-

1A

questao coloca-se de imediato no sentido paradoxal em que os conceiros se posicionam. Corn
efeito, sendo a economia uma ciencia eminentemente social por se traduzir numa actividade
humana, e quase redundante falar em economia social, porquanto aquela ja engloba esta, e terceiro
sector, parece querer significar uma determinada hierarquiza<;:ao, de modo que falar em terceiro,
implica considerar urn segundo e urn primeiro sector, que se encontrariam assim acima daquele,
ou seja, o Estado e o Mercado e so depois a componente social. Cfr. Pereirinha, Jose, Economia
Social e E'stado Providencia, in lnterven<;:ao Social, Revista do lnstituto Superior de Servi<;:o Social
de Lisboa e Beja, n. 0 27, Junho 2003, pp. 234 e ss.
2 Destes destacam-se os designados socialistas ut6picos, como Robert Owen (1771-1858) e Charles
Fourier (1772-1837), que inspirariam as primeiras experiencias na tradi<;:ao cooperativa; Jean
Phillippe Buchez (1796-1866), promotor das associa<;:6es operarias de produ<;:ao assim como as
associa<;:6es sindicais na industria; Frederic Raiffaisen (1818-1888), promotor das cooperativas
rurais corn mtHtiplas fun<;:6es. Contudo, seria corn Constantin Pecqueur (1801-1887) e Fran<;:ois
Vidal (1812-1872) que se encontrariam referencias explicitas a economia social. Ambos exa!tam a
associa<;:ao ligada ainterven<;:ao do Estado e desempenhariam urn importante papel na revolu<;:ao de
1848.
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tica perspectiva; a escola social-crista reformista, pela mao de Frederic Le
Play (1806-1882), que inaugurou uma Sociedade de economia social e
uma revista corn o mesmo nome. Le Play aprova o desenvolvimento das
cooperativas corn urn objectivo reformista, ainda que nao pretenda uma
transformac;:ao radical da sociedade; a escola liberal, dirigida em primeiro
lugar por Charles Dunoyer (1786-1862) e mais tarde por Frederic Passy
(1822-1912) assenta a sua perspectiva teorica na liberdade da economia e
no afastamento da intervenc;:ao do Estado corn recurso ao principio da
auto-ajuda. Ainda a esta escola se podem associar os nomes de Leon
Walras (1834-1910), pela import:incia que atribui as associac;:6es populares
e a John Stuart Mill (1806-1873) que na Inglaterra, defende a superac;:ao
do proletariado atraves das associac;:6es de trabalhadores; e a escola
solidaria, ligada a Auguste Ott (1814-1892) que publica urn tratado de
economia social e sobretudo Charles Gide (1847- 1932) 3 • E este autor
quem marca urn periodo aureo da economia social francesa, e concretiza
o espirito do solidarismo pelo qual sera possivel a abolic;:ao do capitalismo
e do proletariado sem sacrificar a propriedade privada nem as liberdades
provindas da Revoluc;:ao. A ajuda mutua e a educac;:ao economica atraves
da cooperac;:ao podem por si so promover a transformac;:ao do homem.
0 merito principal destas escolas e 0 de evidenciar 0 pluralismo politico e cultural que marca os primordios da economia social donde resultam
as perspectivas que hoje em dia ela evidencia corn maior acuidade.
No decurso do Seculo XX, no entanto, assiste-se a urn certo declinio
do conceito, quer do ponto de vista da sua utilizac;:ao, quer do ponto de
vista da sua aplicac;:ao. Corn efeito, ate a Segunda Guerra Mundial, assistese a uma fragmentac;:ao do nucleo cooperativista e mutualista nascido do
movimento associativo, mormente pela estruturac;:ao das cooperativas em
ramos sectoriais, pelas dificuldades de continuidade do movimento

3

Charles Guide, foi professor de economia politica e marcaria de forma determinante a perspectiva
da economia social francesa. Efecrivamente ocupando uma posi~ao original nas corremes crisras
sociais e na burguesia protestante, procura acima de tudo, promover todos os esfor~os que conduzissem a emancipa~ao da classe operaria pelos seus pr6prios meios e recusando a !uta de classes,
por incompadvel corn o objectivo de penetra~ao do evangelho na vida social. A sua contribui~ao
fundamental no ambito da economia social, surge na procura da sintese entre o socialismo associativista e o cristianismo social.

INTERVENt;:AO SOCIAL,

31, 2005

68 I Joaquim Croca Caeiro

operario e das dificuldades geradas pelas duas guerras mundiais. Tudo isto,
associado a divisao do movimento associativo em va.rias direcc;:6es, conduziria a urn distanciamento e falta de coesao das actividades cooperativas,
mutualistas e associativas 4 •
No periodo que se segue a Segunda Guerra Mundial, ao mesmo
tempo que se instala e desenvolve o Estado Providencia corn recurso ao
modelo keynesiano de intervenc;:ao do Estado na economia, o conceito de
economia social vai ser relegado para segunda insd.ncia em termos de
impord.ncia e de desenvolvimento, porquanto o Estado passa, por si s6, a
intervir no mercado e a corrigir as suas "falhas" sem necessidade de recurso a movimentos originarios na sociedade civile no mercado. Tambem por
isso, terminologicamente, a expressao "economia social" se vai empregando em sentidos cada vez mais amplos e diversos dos originais, passando a
designar os campos de analise s6cio-econ6mica, ou seja, para designar a
vida em sociedade, do individuo e dos grupos sociais, o que significa a
grande dispersao do conceito.
E todavia, a partir dos anos 70, face a designada crise do Estado
Providencia que a problematica da economia social se volta a colocar, corn
acuidade, e mais uma vez, em Franc;:a. E, tendo por base para alem claquela crise, a proximidade entre os movimentos cooperativos e mutualistas
franceses e a percepc;:ao da existencia de interesses mutuos e ainda pela
adesao ao grupo do movimento associativo.
Os motivos para o recrudescimento da economia social, devem assim
encontrar-se quer na crise do Estado Providencia referida, quer tambem na
necessidade de criac;:ao de formas comuns de pressao junta do Estado que
conduziu a uniao de esforc;:os dos movimentos associativos, mutualistas e
cooperativos, nomeadamente, para a obtenc;:ao de financiamentos e para a
assumpc;:ao de func;:6es de representac;:ao. Por outro lado, a ideia de economia social tambem permitiu formar lac;:os entre o dinamismo associativo
do seculo XIX e as novas experiencias econ6micas e sociais que se multiplicaram a partir da decada de 70: constituic;:ao de novas cooperativas, ini-

4

Cfr. Defourny, Jacques, Origenes, contextos y fimciones de un gran tercer secto1; in Monz6n, J. L y
Defourny, J., Economia Social. Entre Economia Capita!ista e Economia Publica, Madrid, CIRIECEspanha, s.d., pp. 17 a 39.
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ciativas economicas levadas a cabo pelas comunidades locais, experiencias
de reinsen;:ao social por via economica, etc.
Da contribui<;:ao de todos aqueles movimentos e pela associa<;:ao destes
pressupostos, nasce em 1975, o CNLAMCA, Comite Nacional de
Coordena<;:ao das Actividades Mutualistas, Cooperativistas e
Associativistas, que em 1978 lan<;:a em Bruxelas um debate europeu sabre
economia social. Em 1981, chega o reconhecimento dos poderes publicos
da existencia da economia social, criando o governo frances uma
Delega<;:ao Interministerial para a Economia Social (DIES), a qual passad_
a depender de uma Secretaria de Estado para a Economia Social.
Dos factos mais relevantes para a estrutura<;:ao do sector da Economia
Social em Fran<;:a, destacam-se ainda a adop<;:ao de uma Carta de
Economia Social em 1980, a cria<;:ao de uma Funda<;:ao de Economia
Social em 1981 e a de um organismo de financiamento, o Instituto para
o Desenvolvimento da Economia Social (IDES) em 1983.
Tambem de grande imporrancia para a anima<;:ao do sector, devem
destacar-se, o seman8xio Carta de Economia Social, a Revista de Estudos
Cooperativos, Mutualistas e Associativos, a Revista de Economia Social, as
Semanas de Economia Social da Universidade de Mans (anuais) a
Associa<;:ao para o Desenvolvimento de Documenta<;:ao para a Economia
Social (ADDES) e o Centra de Jovens Dirigentes de Economia Social
(CJDES), os quais constituem ferramentas importantes para o desenvolvimento deste sector quer do panto de vista qualitativo quer quantitativo.
Fora do contexto frances, a historia da economia social, nao tern um
enquadramento tao vasto e diversificado. Senao vejamos:
No Reino Unido, o conceito de economia social tern para alem do
mais alguma dificuldade em encontrar expressao em ingles que satisfa<;:a os
seus tres subsectores caracterizadores, cooperativas, mutualidades e associa<;:6es, pelo que nem o caracteristico "social economics" a isso responde.
Importa assim criar uma op<;:ao por uma defini<;:ao que se aproxime da
realidade do Reino Unido, a qual se agrupa em certos tipos de organiza<;:6es denominado "sector volundxio" distinguido entre uma parte "publica" e outra de cad.cter lucrativa ou "privado". As organiza<;:6es volund.rias
que integram este sector incluem pequenos grupos de ajuda que tern uma
interven<;:ao restrita, que conduz a dizer que este sector apenas representa
parte do que significa a economia social. De outro lado, costuma utilizarlNTERVEN<;:Ao SOCIAL, 31, 2005
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se a designa~ao de "organiza~ao sem fins lucrativos", que pretende adjectivar as novas organiza~6es criadas para a presta~ao de servi~os junto do sector publico e em grande parte dele dependente, o que conduz a considera~ao de que este sector e improdutivo, ineficaz sem profissionalismo e
eivado de grande amadorismo. Assim, no Reino Unido, o que mais se
aproxima da realidade que conhecemos em Fran~a, e o designado sector
voluntario, o qual recebe apoio governamental (central e local) e da grande
parte dos cidadaos.
Em Espanha, aquilo que hoje se designa por economia social, esteve
limitado ate aos anos 80 ao cooperativismo, mas a partir desta data,
surgem as designadas Sociedades An6nimas Laborais e as Mutualidades de
Previsao Social que contribuiram para alargar o debate nas universidades
no sentido de perceber os contornos do conceito de Economia Social.
Em Italia, a expressao economia social nao foi durante muito tempo
considerada no debate econ6mico ou social. Prefere-se aqui, mais a
expressao terceiro sector para designar as pessoas colectivas que se apresentam corn uma estrutura organizacional minima, estabilidade e continuidade e que cumprem os seguintes objectivos: a) tern caracter privado;
b) criterios nao lucrativos; c) presta~ao de servi~os a toda a comunidade e
nao apenas aos seus membros.
Apesar da sua forte aproxima~ao a Fran~a, o certo e que na Belgica o
conceito de economia social ainda nao comporta uma grande expansao.
Nao apenas, porque e urn sector muito recente, mas tambem por estar
ligado a urn conjunto de decis6es politicas muito especificas e dirigidas ao
territ6rio valao. Todavia, o exemplo frances, tern vindo a influenciar de
forma incisiva o sistema belga pelo que as iniciativas na esfera da economia social, tern nos ultimos tempos vindo a se desenvolver corn alguma
pertinencia.
Em Portugal, a tradi~ao assenta essencialmente nas Miseric6rdias que
desde o Seculo XVIII assumiram uma forte interven~ao junto das popula~6es mais desfavorecidas e nas mutualidades que no decurso do seculo
XIX e alguns anos do seculo XX tiveram uma forte interven~ao na area
socio-econ6mica. Todavia, os anos do Estado Novo nao foram de modo
algum proficuos no que a economia social diz respeito. 0 corporativismo
eo seu quadro ideol6gico, impediram o desenvolvimento eo crescimento
das institui~6es que de uma forma geral atribuiam significado ao indivi!0JTERVENc,:Ao SOCIAL,
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duo e as suas necessidades sociais. Por tal motivo, o descredito nas cooperativas, nas mutualidades e ate mesmo nas miseric6rdias foi urn dos
resultados da politica salazarista. 56 depois da decada de 80 se podem
perceber movimentos de economia social corn alguma dimensao, mas
longe de exercer na sociedade portuguesa o impacto que aquela economia
exerce em Espanha ou Franc,:a.

2. Economia Social: clarificac;:ao de urn conceito

Procuremos entao agora, a clarificac,:ao do conceito de economia social,
confrontando-o corn outros que pretendem explicar a mesma realidade e
que conduzem a mais das vezes a confus6es mais virtuais do que reais.
Ji fizemos reparo ao paradoxo terminol6gico e conceptual da
expressao "economia social': principalmente face a qualificac,:ao "social" na
economia, porquanto, aquela esti por natureza ligada a actividade
econ6mica e esta e eminentemente na sociedade, uma actividade social.
Nao podemos tambem deixar de fazer reparo a propria ambiguidade do
conceito e ate a sua imprecisao, dada a inexistencia de urn consenso generalizado para a sua caracterizac,:ao.
Por outro lado, tais dificuldades resultam em grande parte da dicotomia existente entre economia publica e economia privada e dos campos de
actuac,:ao de cada uma delas. Efectivamente, se estas duas economias tern
urn espac,:o de intervenc,:ao preciso, delimitado e muito concreto, ji a
economia social, acaba muitas vezes por ser atirada para urn espac,:o de
intervenc,:ao intermedia entre aquelas, o que dificulta ainda mais a sua
caracterizac,:ao e delimitac,:ao.
Posto isto podemos considerar que a caracterizac,:ao da economia coma
"social" se "situa numa perspectiva metodol6gica difirente da economia ortodoxa face adefinir;ao do problema econ6mico, em que desaparece a dicotomia
homem econ6mico-homem social e em conjunto com os problemas de aftctar;ao
de recursos se analisam tambem os relativos a distribuir;ao, condir;oes de produr;ao, desemprego, pobreza e qualidade de vida" 5• Donde resulta que a
perspectiva metodol6gica da economia social facilita a ligac,:ao dos proble5

Monzon, Jose Lufs, La economia social: tercer sector de un nuevo escenario, in Monzon,
Defourny, ]., Economia Social. op. cit., p. 12.
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mas econ6micos corn o ambiente natural em que estes se fazem sentir,
contribuindo assim para o estabelecimento de conex6es te6ricas entre os
sistemas econ6micos e ecologicos.
Face ao que se vem dizendo, e de urn panto de vista operacional,
podemos definir a economia social como o "grupo de empresas e instituir;oes

que para alem da sua diversificar;lio juridica e heterogeneidade de funr;oes, estd
ligado atraves de uma r!tica comum assente na solidariedade e na prestar;lio
de servir;os aos seus membros e no interesse geral, sendo as cooperativas a sua
representar;lio mais genuina' 6 •
Daqui resulta a considerac;:ao de que a economia social apresenta caracterfsticas pr6prias e que pretende responder a urn enquadramento
econ6mico e social espedfico, ao qual nem a economia publica nem a privada conseguem ou desejam dar respostas. E tambem daqui se infere, que
a economia social se define por urn intervalo entre o Estado e o Mercado,
quer no sentido da concretizac;:ao das acc;:6es que o Estado nao pretende
resolver, quer no daquelas que a economia privada nao vislumbra interesses lucrativos para a sua realizac;:ao.
Urn dos conceitos que em Portugal tern vindo a ter uma crescente utilizac;:ao e 0 de terceiro sector, pelo qual costuma referir-se 0 conjunto das
organizac;:6es de interesse mutua em conjunto corn aquelas que embora
dependentes de subsidios do Estado e do mecenato das empresas privadas,
tern como objecto central, actuar no campo da acc;:ao e da coesao social.
Deste panto de vista as instituic;:6es do terceiro sector tern urn cad.cter privado, sem fins lucrativos, apresentam uma gestao aut6noma, mas actuam
na esfera publica como forma de satisfac;:ao de necessidades globais.
Este conceito tern origem na escola anglo-sax6nica, onde a tradic;:ao vai
no sentido de considerar como elementos determinantes na esfera
economica da intervenc;:ao social as instituic;:6es sem fins lucrativos, as
quais se apresentam corn uma vocac;:ao interclassista nas formas de solidariedade praticadas.
0 conceito de terceiro sector apresenta, desta forma, urn cariz mais
abrangente situando-se a sua anaJise numa perspectiva alargada de analise
da economia e das suas implicac;:6es do panto de vista social.

Jose y Monz6n,]. Luis (Dir.), Libro bra11co de la Economia Social en Espanha, Ministerio
Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1992.
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Outro conceito que voltou a adquirir grande impord.ncia e visibilidade, nomeadamente em Fran<;:a e noutros paises nos sectores ligados a
doutrina social da igreja, foi o de economia solidaria. Para esta nova realidade identificada como uma "economia alternativa" assume impord.ncia
primordial a interven<;:ao ecol6gica, o desenvolvimento local e a autogestao
coma forma de organiza<;:ao interna. E tambem em Fran<;:a que radica a sua
genese e inicia-se corn a cria<;:ao da Agencia de Liga<;:ao para o
Desenvolvimento de uma EconomiaAlternativa (ALDEA). Ainda que ligada tambem ao sector cooperativo e associativo, nao deixa de promover o
financiamento de microprojectos artesanais. Como outras caracteristicas
essenciais, a solidariedade e a autonomia ganham foros privilegiados.
Pode assim entender-se corn alguma facilidade, que os conceitos
de economia social, de terceiro sector e economia solidaria, sejam utilizados de forma indistinta e confusa por muitos autores que pretendem
referir-se ao termo. Efectivamente, nao se afigura facil tal distin<;:ao e
muitas vezes opta-se pelo uso indiscriminado do termo. Alias, parece-nos
em muitas circunsd.ncias que a tentativa de separa<;:ao que se pretende
fazer nao vai alem de puro e pretenso preciosismo linguistico.
Efectivamente, o que prevalece para la das quest6es de caracteriza<;:ao conceptual ea realidade social e econ6mica em que se insere a economia social
ou o terceiro sector, fundamentando-se num evidente distanciamento
quer do Mercado quer do Estado, ainda que sem renegar a qualquer destas
realidades.
Colocada a questao conceptual e dentro dos condicionalismos que se
apresentam, nao podemos deixar de referir que a utiliza<;:ao dos termos
sofre de ambiguidades varias, sendo a mais evidente a clivagem virtual
entre as duas realidades.

3. Fundamentas:ao te6rica

Sao criterios juridicos, econ6micos e sociol6gicos que de forma combinada possibilitam delimitar e estruturar o campo de interven<;:ao das
organiza<;:6es de economia social. Neste aspecto, ressalta que as clausulas
inseridas nos seus estatutos juridicos correspondem a regras possiveis de
reagrupar em torno de quatro grandes prindpios:
lNTERVEN<;:AO SOCIAL, 31, 2005

74

I

Joaquim Croca Caeiro

a. Identificac;:ao redproca de pessoas associadas e de actividade empresarial;
b. Igualdade dos associados, independentemente da sua participac;:ao
no financiamento e na actividade destas empresas;
c. Se definido, a possibilidade de divisao dos excedentes entre os associados de forma proporcional a sua participac;:ao na actividade
econ6mica;
e. Propriedade colectiva dos beneficios investidos de forma permanente.
Tambem da analise do conceito que atras adoptamos para a economia
social, resultam quatro prindpios determinantes:
a. Finalidade de prestac;:ao de servic;:os aos membros da colectividade
b. Autonomia da gestao
c. Processo de decisao democratica
d. Primado do trabalho e das pessoas sobre o capital e a repartic;:ao do
rendimento
Pode entao, afirmar-se que a economia social recobre duas realidades
que se interligam, a saber "uma forma alternativa de estar na economia (nem
publica, nem privada capitalista) e o trabalho social ou assistencial sobre as
camadas da populaf'!io em processo de exclusao': 7 A sua designac;:ao advem do
seu fim ser o bem-estar social, o desenvolvimento local e a solidariedade,
situando-se, por conseguinte, na area da liberdade e da func;:ao social do
ter e do ser ao servic;:o da comunidade humana e do desenvolvimento harmonioso da sociedade numa perspectiva de promoc;:ao, simultaneamente,
individual e colectiva.
Face ao que fica dito, devemos entender a economia social, corn base
num conjunto de valores que evidencia uma finalidade social da sua actividade e racionalidade propria dos agentes, ou seja, ausencia da finalidade
do lucro na sua actuac;:ao, preocupac;:ao pela procura nao solvente, pela
7

Nunes, Francisco, Reto, Luis e Carneiro, Miguel, 0 Terceiro sector em Portugal: De!imitariio.
Caracterizariio e Potencia!idades (Sintese), Lisboa, Instituto Antonio Sergio do Sector Cooperativo
(INSCOOP) 2001, p. 6.
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satisfac;ao de necessidades sociais onde surgem aquelas que nao sao satisfeitas pelo mercado.
Dentro deste contexto, importa ainda analisar as relac;6es da economia
social corn o sector privado tradicional e corn o sector publico. 1ais
relac;6es fazem sentir-se essencialmente ao nivel da participac;ao dos trabalhadores na propriedade, na gestao e nos resultados da empresa. E por esta
via, que as empresas cooperativas se assumem em virtude das suas regras
como "laboratorios de inova(iio social e reparti(iio do poder':s do mesmo
modo que, as associac;6es que se enquadram neste tipo de economia se
afirmam pela garantia de "uma serie de actividades que diio resposta a
procuras, que a maior parte das vezes niio podem ser quantificadas monetariamente, ou que niio oferecem uma rentabilidade suficiente para promover a
atrac(iiO de empresas orientadas para o lucro. " 9
No que se refere a relac;ao corn o sector publico, e se entrarmos em
linha de conta corn as tres func;6es principais deste ultimo sector (produc;ao, redistribuic;ao e regulac;ao), a Economia Social apresenta-se como
uma acc;ao complementar. Corn efeito, a Economia Social apresenta-se
como uma especie de entreposto entre o Estado e o Mercado, servindo
para que aquele possa incentivar a criac;ao de estrururas empresariais
capazes de integrar os objectivos de eficiencia econ6mica corn os de bemestar social.
E por isto que a Economia Social participa na func;ao produc;ao,
atraves da prestac;ao servic;os de utilidade colectiva, em todos os sectores
sociais, culturais etc, apresentando as instiruic;6es integrantes do sector a
forc;a da iniciativa privada e a rapidez de intervenc;ao que faltam ao sector
publico, a que acresce a capacidade de mobilizac;ao de voluntariado social
que possibilita a reduc;ao dos custos de produc;ao de forma substancial.
Tambem na func;ao redistribuic;ao, a Economia Social exerce urn papel
importante. Efectivamente, as suas instituic;6es podem ser (e sao-no ja)
uma forma nova para a realizac;ao de uma melhor distribuic;ao do rendimento, a qual pode ser feita atraves de uma forte vontade politica do
ponto de vista da alterac;ao normativa que regula o sector, bem como,
s Defourny, Jacques, "Lemergence du secteur d'Economie Sociale en Wallonie e en Europe'; Boletin de
Estudios y Documentaci6n, Coperativismo y Economia Social, Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, 1991 p. 32.
9 Perez, Matilde Alonso, Pensamiento Econ6mico y Economia Social, Valencia, Tirant lo Blanch,
1999, p. 175.
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atraves de ajudas fundamentais para a superas:ao dos pantos debeis o que
permitiria uma posis:ao concorrencial no mercado. 10
No que respeita a fun<_;:ao regulas:ao, o papel da economia social evidencia-se essencialmente nas politicas de emprego e bem assim na sua
intervens:ao para a solus:ao do problema do desemprego. Neste caso, as
instituis:oes de Economia Social podem atraves dos agentes locais, culturais e sociais promover a reorganizas:ao de sectores mais depauperados,
deixando ao Estado a possibilidade de se preocupar corn as grandes
quest6es de reestrutura<;:ao econ6mica. Para alem disto, o Estado tern
interesse em apoiar as institui<;:6es da Economia Social, uma vez que estas
tern a capacidade para mobilizar recursos que nao poderiam se-lode outra
forma, encontrando em tais organiza<;:6es uma garantia atraves das suas
regras de funcionamento democd.tico.

4. Tipologia das empresas de economia social
Para a avalia<;:ao da tipologia das empresas de economia social, procuramos seguir de perto os criterios comtmitarios tendo, no entanto, em
linha de conta os que balizam o sector nos paises onde ele tern uma implementa<;:ao mais forte, comae o caso da Fran<;:a e da Espanha.
De urn modo geral, os criterios de classifica<;:ao das empresas integradas
na Economia Social sao os seguintes:
1. Organizas:oes aut6nomas em relas:ao ao Estado, do ponto de vista
da sua gestao;
2. A propriedade e institucional e nao e objecto de reparti<;:ao entre os
participantes;
3. Sao organizas:oes cujo objectivo, nao ea maximiza<;:ao do lucro, prevendo em alguns casos restris:oes a distribui<;:ao dos excedentes (o
mais usado e a ausencia de rela<;:ao entre o capital e a participa<;:ao
nos lucros);
4. Gestao democdtica e participativa;

°Cfr. Barea, Jose y Monz6n, ]. Luis (Dir.) (1992), Libro branco de la Economia Social en Espanha,

1

op. cit.
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5. Predominio do factor trabalho sabre o capital, dando enfase aqualidade do servic;:o a prestar e ao desenvolvimento dos seus trabalhadores;
6. Modelo organizacional identico aos dos restantes sectores;
7. As suas formas organizacionais sao muito diversificadas;
8. Objectivo fundamental e a prossecuc;:ao do bem-estar ou do equilibrio social.
Em face deste conjunto de criterios podemos destacar o conjunto das
componentes fundamentais das organizac;:6es integrantes da Economia
Social. Assim determinam-se as quatro componentes seguintes:
a. Cooperativa
Caracterizadora do sector historicamente mais importante, e que continua na actualidade a afirmar-se no contexto s6cio-econ6mico dos grupos
sociais plurais, apresentando urn forte cariz popular e corn independencia
da actividade econ6mica que pode desempenhar. Para alem do mais, obedece a urn conjunto de regras que lhe atribuem uma inequivoca personalidade no seio dos movimentos sociais;

b. Associativa
Nao e ficil incluir este sector dentro da economia social, principalmente em virtude da grande variedade e dispersao dos seus regulamentos,
e, tambem pot·que os objectivos das associac;:6es se apresentam em muitos
aspectos radicalmente diversos. No entanto, muitas das organizac;:6es que
assentam a sua base nesta componente, constituem e integram plenamente
o sector da economia social. Em Portugal o vasto conjunto de associac;:6es
de desenvolvimento social e local, sao bem exemplo disso.
c. Mutualista

As associac;:6es enquanto institu1c;:oes particulares de solidariedade
social, assumem-se coma uma das formas par excelencia de economia
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social, principalmente se se tiver em linha de conta o seu desenvolvimento hist6rico. Na actualidade, contudo, nem sempre vai neste sentido, verificando-se urn conjunto de problemas ao nivel da sua sustentabilidade
enquanto sujeito de economia social, mormente por depender em muito
da quotiza<;:ao dos seus associados.

d. Sociedades an6nimas laborais

E urn sector bastante recente,

muito importante em Espanha, tendo-se evidenciado o seu desenvolvimento, sobretudo a partir da crise
econ6mica de 1973. A sua caracteristica principal e a de que os trabalhadores detem pelo menos 51 o/o do capital, conferindo-lhes o seu funcionamento e estatuto tra<;:os distintivos face as restantes realidades de
economia social ou privada que lhes dao assim urn enquadramento espedfico no plana da ec6nomia social.
Decorrente do que se disse atras, podemos identificar as seguintes
organiza<;:6es de economia social:

1. As Cooperativas

No quadro da Organiza<;:ao lnternacional do Trabalho as cooperativas
sao definidas coma «associa~oes de pessoas que se agrupam voluntariamente
para satisfo~ao de um interesse comum, para a constitui~lio de uma empresa
dirigida democraticamente, fornecendo uma parte equitativa do capital
necessdrio e aceitando uma justa participa~lio nos riscos e beneflcios da empresa, e no funcionamento do qual os membros participam activamente».
No que concerne ao enquadramento juridico nacional as cooperativas
"sao pessoas colectivas aut6nomas, de livre constitui<;:ao, de capital e
composi<;:ao variaveis, que, atraves da coopera<;:ao e entreajuda dos seus
membros, corn obediencia aos prindpios cooperatives, visam, sem fins
lucrativos, a satisfa<;:ao das necessidades e aspira<;:6es econ6micas, sociais ou
culturais daqueles". (art. 2. ° C6digo Cooperative)
Estas representam a parte que mais aproxima a economia social do sector privado classico e a sua contribui<;:ao epor demais evidente ao nivel do
desenvolvimento econ6mico e social, no que concerne ao aproveitamento
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dos recursos locais, a criac;:ao de emprego ou atraves da participac;:ao nos
processos de produc;:ao mais intensivos em mao-de-obra, atraves de um
conjunto de caracteristicas que vao da agilidade a rapidez e capacidade de
adaptac;:ao face a determinados desafios tecnologicos ate a habilidade para
suprir determinados problemas comerciais e tecnicos que exigem um capital considedvel.
As regras que as distinguem de outros tipos de sociedades, baseiam-se
em quatro grandes prindpios que tiveram origem no proprio movimento
cooperative, designadamente nos Congressos de Paris (1937) e de Viena
(1966) e consagrado no Codigo Cooperative em 1996:
a. A liberdade de adesao: todos podem aderir as cooperativas, denotando a variedade da sua composic;:ao ea nao discriminac;:ao em func;:ao
do sexo, rac;:a, idade, condic;:ao economica e social e convicc;:6es
polfticas e religiosas;
b. A democracia interna, corn 6rgaos sociais eleitos por meios
democd.ticos, atribuindo a todos os membros da cooperativa o
direito de voto para essa eleic;:ao;
c. A participac;:ao economica dos membros que devem contribuir equitativamente para o capital das suas cooperativas e receberem uma
remunerac;:ao limitada;
d. A autonomia e independencia das cooperativas que deve ser assegurada mesmo no caso de acordos corn outras entidades;
e. A educac;:ao, formac;:ao e informac;:ao;

f. 0 desenvolvimento da cooperac;:ao corn outras entidades cooperativas a escala nacional e internacional;
g. 0 interesse pela comunidade.
Quanta a sua classificac;:ao, as cooperativas pod em ser de 1. 0 grau ou
de grau superior resultante do agrupamento entre diversas cooperativas.
Por outro lado, a classificac;:ao das cooperativas eo resultado da contraposic;:ao entre a actividade da empresa e a posic;:ao dos seus membros,
donde se distinguem:

1. Cooperativas de consumo, quando sao os clientes utilizadores finais
de bens e servic;:os;
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2. Cooperativas de prodw;:ao, quando os trabalhadores sao a urn
tempo assalariados e associados;
3. Cooperativas de habita<_;:ao, quando se trata de fornecer bens imobiliarios;

4. Cooperativas de poupan<;:a e credito, quando see ao mesmo tempo
depositante e recorrente do credito.
As cooperativas sao por excelencia as organiza<;:6es primordiais da
economia social, donde resulta a sua importancia.

2. As Mutualidades
As associa<;:6es mutualistas sao, segundo o decreto-lei 72/90 de 3 de
Mar<;:o que define o seu codigo, "instituifoes particulares de solidariedade

social com um numero ilimitado de associados, capital indeterminado e
durafiio indefinida que, essencialmente atraves da quotizafiiO dos seus associados, praticam, no interesse destes e das suas fomilias, fins de auxilio reciproco"
(art. 1. 0 ). Donde, constituem seus fins fundamentais a concessao de beneficios de seguran<;:a social e de saude e cumulativamente outros fins de protec<_;:ao social e de promo<_;:ao da qualidade de vida, pela organiza<_;:ao e
gestao de equipamentos e servi<;:os de apoio social e actividades que visem
o desenvolvimento moral, intelectual, cultural e fisico dos associados e
familias (n. 0 2).

3. As Miseric6rdias
A sua area de interven<;:ao vai da assistencia na area da saude
social nos seus mais variados aspectos.

a ac<;:ao

4. As lnstitui<;:oes Particulares de Solidariedade Social (IPSS)
Reguladas, em Portugal pelo decreto-lei n. 0 119/83, de 25 de
Fevereiro, as IPSS apresentam finalidade nao lucrativa e constituem-se por
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iniciativa de particulares corn o proposito de dar expressao a solidariedade
e justic;:a entre os individuos no intuito da prestac;:ao de servic;:os que vao do
apoio a crianc;:as e jovens, ao apoio a familia, apoio a integrac;:ao socio-comunic1ria, protecc;:ao da saude, educac;:ao e formac;:ao profissional dos
cidadaos a resoluc;:ao de problemas habitacionais dos cidadaos.
Podem assumir a forma de associac;:oes de solidariedade social, de volund.rios de acc;:ao social, de socorros mutuos, fundac;:oes de solidariedade
social e irmandades de misericordia.

5. Principais desafios
Os principais desafios que se colocam as associac;:oes que se enquadram
no ambito da economia social, sao os que tern aver corn o cumprimento
dos propositos que lhes estao de uma forma ou de outra acometidos. Corn
efeito, os desafios maiores serao os da !uta contra a pobreza, a exclusao
social e a inserc;:ao social dos mais desfavorecidos, o desenvolvimento local
e regional da forma mais harmoniosa possivel e a luta contra o desemprego.
Daqui resulta a necessidade de se considerarem urn conjunto de
quest6es:
a. Clarificar o campo de actuar;ao do Estado

E importante que o Estado defina a sua forma e metodologia de intervenc;:ao no mercado (regulador, intervencionista, laissez-faire). Ao faze-lo
deixa em concreto espac;:o para que se saiba qual o espac;:o de intervenc;:ao
dos restantes operadores. Isto significa que no que respeita a economia
social, o seu espac;:o fique claramente definido e esta possa assumir nesse
espac;:o uma visibilidade que ainda nao tern e que constitui urn entrave ao
seu proprio desenvolvimento;

b. Reconhecimento da economia social como um sector proprio
Trata-se da necessidade de se identificar os interlocutores, favorecer e
reconhecer as instancias de representac;:ao, participar nos espac;:os de conINTERVEN<;:Ao SOCIAL,
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certac;:ao, de decisao sobre as politicas publicas a definir e tornar possivel o
recurso ao financiamento para o seu proprio desenvolvimento e formac;:ao;
c. Definir;ao dos meios administrativos, orr;amentais e humanos
Aqui e importante reconhecer o papel do Estado no desenvolvimento
das instituic;:6es de economia social. Deste modo, a criac;:ao de organismo
estatal (secretaria de Estado, por exemplo) que assuma em definitivo a
tutela deste sector e assim pudesse contribuir. para o apoio orc;:amental ao
desenvolvimento das instituic;:6es, assim como na formac;:ao dos recursos
humanos e adequac;:ao de meios administrativos.
Para a realizac;:ao de todas estas intervenc;:6es torna-se necessaria suplantar o que se afigura sempre o mais dificil: a capacidade de financiamento das actividades necessarias e uma intervenc;:ao dos poderes publicos
mais visivel e coerente. Assim, enquanto desafio global devemos considerar a possibilidade de recurso a formas de financiamento e ao estabelecimento de novos compromissos corn financiadores que nao participam
directamente no processo. Para alem disso, reveste especial importancia o
micro credito, o qual permite, sem duvida, se utilizado racionalmente
suplantar as dificuldades financeiras que se imp6e a quem sofre de
exclusao social ou a quem estci na iminencia de vir a sofrer desse grave
problema social.
Mas, ainda nao e tudo. Desde que se instalou a crise do Estado
Providencia e o Estado ficou impossibilitado de intervir financeiramente
no mercado reduziu tambem de forma drastica o seu apoio na sociedade,
o que deixa espac;:o aberto para que outras instituic;:6es possam intervir. E
aqui que alguns autores comec;:am a falar na necessidade de uma nova
economia social. Efectivamente, nas sociedades mais industrializadas corn
a reduc;:ao da intervenc;:ao do estado Providencia associado aos ciclos
econ6micos negativos milh6es de postos de trabalho foram perdidos,
criando assim novas necessidades a urn nt'unero crescente de pessoas que
anteriormente se encontravam protegidas. Aparecem tambem novas
procuras sociais o que evidencia a incapacidade do mercado e do Estado.
Deste modo a nova economia social surgiria assim como uma forma de
reacc;:ao contra a incapacidade do mercado e do Estado em fazer face as
quest6es do desemprego.
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Para superar tudo isto, o associat1v1smo contemporanea parece ser o
modo mais eficiente para o fazer e ao mesmo tempo promover a diferencia<;:ao qualitativa face aos outros sectores, por reunirem individuos que
perseguem os mesmos objectivos sociais e economicos e recorrerem a formas de gestao associativa utilizando o capital disponivel com uma perspectiva empresarial social e colectiva.
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