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A economia 
social e 
solidária 
em 10 

questões 
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1. Como definir a economia social e solidária? 

Uma definição entre muitas outras.

A economia social e solidária refere-se a 
empresas e organizações, em particular 
cooperativas, sociedades mútuas, 
associações, fundações e empresas sociais, 
cuja especificidade é produzir bens, serviços 
e conhecimentos, perseguindo 
simultaneamente objectivos económicos e 
sociais e promovendo a solidariedade.

Conferência Regional da OIT sobre Economia Social, Joanesburgo, 2009 
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2. Economia Social ?  Economia Solidária, Social e Economia 
Solidária ? Economia Popular ? Empreendimento social ? 

Fonte: Fonteneau &Pollet, The contribution of the social/solidarity-based economy and solidarity finance to the future of work (2020, OIT)

Termo Origem Principais características 

Economia social França - Conceito nascido no século XIX na França e redescoberto nos anos 70. Classicamente associadas a  cooperativas, mútuas e associações.
- Reconhecimento jurídico, político e econômico em algumas partes do mundo.

Economia solidária América Latina Quebec 
França

- Subl inhar a  dimensão da solidariedade (como alternativa à  economia "capitalista").
- Dis tingue entre uma economia social estabelecida há muito tempo e mecanismos/organizações de solidariedade mais recentes (mais participativas, 

iniciativas menores, de base local, etc.) 

Economia social e 
sol idária

França/Quebec 
Internacional
. 

- O objectivo é abranger tanto as organizações da economia social há muito estabelecidas como os mecanismos/organizações de sol idariedade mais recentes.

Economia popular América Latina - Uma economia desenvolvida pela classe "popular" (ou seja, a mais vulnerável) e suas organizações de base para atender à economia de subsistência e às 
preocupações sociais.

- A ênfase está na lógica interna de uma economia liderada pelos trabalhadores (chamada de "fator C" para a  Cooperação).

- Um programa político forte como alternativa à economia (neo-)liberal. 

Organizações sem 
fins lucrativos

EUA - Organizações que não estão no sector privado com fins lucrativos nem no sector público.
- Exclui  qualquer organização que pratique a  redistribuição de excedentes (por exemplo, a maioria das cooperativas).

Movimento 
cooperativo

Reino Unido
Alemanha Diversas
regiões

- Originário do movimento dos trabalhadores (Reino Unido) e dos movimentos dos agricultores(Alemanha).
- Empresas associadas que prestam serviços aos seus membros.
- Cri térios estritos de personalidade jurídica, propriedade e controle.

Terceiro setor Vários países/regiões - O termo "terceiro sector" distingue a "economia social" dos sectores público e privado.

Empreendimento 
social

EUA/Europa/Ásia - Reconhecimento jurídico, político e económico em algumas partes do mundo (sob várias definições e abordagens)
- Tende a  ser usado como um termo genérico, embora abranja uma variedade de empresas, algumas das quais não aplicam os princípi os da ESS.
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3. Quais são os 
objectivos das 

organizações de 
economia social e 

solidária? 

Economia 
Social e 
Solidária 

Participação 

Compromisso 
voluntário 

Autonomia 

Solidariedade 

Dimensão 
coletiva 

Função 
económica e 

social 

Fonte: OIT, The Reader 2011: Social and Solidarity Economy: Our common road towards Decent Work 

(2011)
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4. ESS: uma
economia com 
ou sem fins 
lucrativos?

Fonte: Giovannini, Michela & Nachar, Pablo. (2017). Empresa Social no Chile: Conceitos, Trajetórias Históricas, 

Tendências e Características. 

Público

Particular

Reciprocidade

Sem fins 

lucrativos

Com fins

lucrativos

Comunidade Empresas com 

fins lucrativos

Estado

Conselhos de 

Vizinhança

Informal Formal Mercado
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5. Uma economia que 
coloca as pessoas no 
centro das suas 
preocupações? 

Empregos sustentáveis e 
significativos 

Garantir condições de trabalho 
decentes

Combater a desigualdade e a 
discriminação
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6. Que formas 
legais de 
organizações estão 
incluídas na ESS? 

Antes de 2010 
1985 Honduras
2004 Brasil (Minas Gerais e outras 

regiões)
2008 Bélgica (Valónia)

2008 Venezuela

Depois de 2010 
2011 Espanha
2012 Cidade do México
2012 Bolívia 
2013 Portugal
2013 Canadá (Québec)
2014 França
2014 Itália (Emilia Romagna e 

outras regiões)
2015 Roménia
2016 Grécia
2016 Luxemburgo
2016 Cabo Verde
2017 Equador
2018 Eslováquia
2019 Uruguai
2019 Camarões
2019 Djibuti
2020 Tunísia
2021 Senegal

Crescimento no número de leis-quadro 
e outras leis sobre ESS 

Fonte: Página da SOCIOECO sobre legislação: 

http://www.socioeco.org/app_legislation_en.html 
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7. A ESS é mais 
democrática no seu 
funcionamento do que 
outras organizações?

• Dois elementos chave: 

• 1/ Transparência das regras de 
tomada de decisão

• 2/Possibilidade de controle formal
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8. As organizações ESS têm sempre propriedade
colectiva? 

Fonte: Produzindo Estatísticas sobre Economia Social e Solidária: O Estado da Arte, de Marie J. Bouchard e Gabriel Salathé-Beaulieu 
(UNTFSSE, Agosto 2021)

Cooperativas

E as 

Sociedades 

Mútuas

Cooperativas

Economia Social
Empresa Social
NPI + Outros 

"Empresas 

sociais" 

coletivas 

"Empresas 

sociais não 

colectivas". 

Associações 

e fundações 

sem fins 

lucrativos 

Trabalho 

Voluntário 
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9. Uma 
economia 
autónoma ou 
com 
financiamento 
e serviços 
públicos? 

Fonte: Adaptado de Spiess-Knafi (2012) Finanzierung von Sozialunternehmen - Eine empirisiche und teoretistiche Analyse

Fontes de receita

Fundos Públicos

Fundos Privados

Contratos públicos 
(concursos e contratos 
directos)

Ajudas/subsídios

Outros (incluindo contribuições 
voluntárias e em espécie)

Doações

Patrocínios

Taxas, incluindo taxas de adesão

Rendimentos de aluguer de bens

Atividade comercial
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10. Uma economia comprometida com a transição 
ecológica? 
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OBRIGADA! 


