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Recurso Benefícios positivos para a sociedade

O objectivo social 
determina a actividade 
económica; a empresa 
atende às 
necessidades dos 
Membros e da 
comunidade.

• Acessibilidade serviços (espaciais, temporais, culturais e económicos), que por si só promove ainclusao. Ver o Guia CQL.

• Diminuição da pressão sobre os programas sociais devido a externalidades positivas investigação sobre saúde, inclusão social, 
prevenção da criminalidade, desenvolvimento de competências, etc. Veja os estudos sobre empresas de integração, empresas 

adaptadas e CPE, entre outros.

• Produção de bens e serviços que atendam às necessidades reais em vez de gerar novas necessidades : prevenção do consumo 
excessivo e da sobreprodução. Ver, por exemplo, a análise do ciclo de vida da solução de reutilização da Insertech.

• Desenvolvimento de bens e serviços em nichos e ambientes considerados menos rentáveis ou menos lucrativos pelo sector privado 
(correcção das assimetrias de informação e das lacunas do mercado), o que permite manter a acessibilidade destes serviços e assim 

aumentar a qualidade de vida populacao. Ver o estudo sobre o impacto dos investimentos RISQ.

Empresas resultantes 
de mobilizações locais, 
ancoragem territorial

• "Não-relocalizável" : ancora na realidade dos territórios que os viram nascer, que contribui para a sustentabilidade actividade.  Além 

disso, 76% das empresas de ES servem um mercado local ou regional. Ver p. 76 do retrato de ISQ..

• Contribuição para a desenvolvimento territorial e coesão social: empresas de economia social (SES) são o produto de assumir o 

controle das comunidades para realizar uma aspiração ou resolver um problema localmente. A sua missão é, portanto, adequação às 

necessidades comunidade.

• Produção de externalidades positivas que beneficiam não só os utilizadores directos, mas toda a comunidade e, inversamente, 

limitação de externalidades negativas, por exemplo ambientais. Ver o estudo sobre o impacto dos investimentos RISQ.

• Fechar serviços oferecidos pela EEE, melhor acessibilidade e impacto positivo na qualidade de vida dos utilizadores e na vitalidade 

das Comunidades. Ver o estudo sobre os serviços mercantes locais.

Autonomia e 
independência

• A autonomia na gestão oferece maior potencial de Inovação social : ou seja, o desenvolvimento de abordagens e modelos que 

permitam uma melhor resposta às necessidades não atendidas. Veja a base de dados de inovações sociais do fórum.

• A liberdade de cooperação com diferentes parceiros (princípio da intercooperação), incluindo com outras EEE, permite a constituição 

de uma rede que apoie a emergência e a sustentabilidade de iniciativas comparáveis e, assim, a melhoria da qualidade de vida das

populações. Veja alguns exemplos neste artigo do The Sun.

• A autonomia de gestão permite o desenvolvimento de uma oferta adaptada a um contexto, para um meio, ao invés de favorecer 

parede-a-parede, o que melhor leva em conta as necessidades dos usuários.

https://camps.qc.ca/files/1414/2966/4840/Cadre_de_rfrence_accessibilit_au_loisir.pdf
https://tiess.ca/impact-de-leconomie-sociale-au-quebec/
https://www.insertech.ca/wp-content/documents/rapport-acv-2011.pdf
https://passerelles.quebec/system/files/upload/documents/posts/bouchard_et_al_2017_risq.pdf
https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/economie-sociale-au-quebec-portrait-statistique-2016.pdf
https://passerelles.quebec/system/files/upload/documents/posts/bouchard_et_al_2017_risq.pdf
https://www.cqcm.coop/site/assets/files/18487/rapport_final_cout_opportunite_maintien_de_service_marchand.pdf
https://crises.uqam.ca/recherche/base-de-donnees/
https://www.lesoleil.com/affaires/intercooperation-la-force-du-groupe-ec944e6fbeb068fd9ddb5bc6712557e3


Recurso Benefícios positivos para a sociedade

Governação 
democrática

[Descubra o projeto 
TIESS]

• Ddesenvolvimento de competências e capacidades de Acção cidadãos sobre as suas condições e o seu ambiente de vida.
• A mobilização de conhecimentos especializados, bem como de conhecimentos diversificados e o envolvimento das partes 

interessadas permitem ter melhor em conta as necessidades dos utilizadores e as respostas a fornecer. Trata-se, portanto, de uma

garantia de um impacto social relevante para o ambiente.
• Transparência na gestão, o que permite reforçar a confianca entre Membros e usuários.

• Democratizacao da economia : partilha de conhecimento, partilha de poder, democracia no trabalho, o que indirectamente contribui 
para a redução das desigualdades.

Procura de viabilidade 
económica

• Sustentabilidade, reembolso da dívida e melhores sobrevida do que empresas convencionais. Ver o estudo sobre a taxa de 

sobrevivência das cooperativas no Quebec.

• Oferta de preco : ESAs geralmente procuram estabelecer um preço que reflita os custos reais. Nas cooperativas, os eventuais 

excedentes são devolvidos aos sócios sob a forma de um desconto. Em alguns casos, modelos de preços sociais podem ser 
implantados para promover a solidariedade e o acesso aos produtos. Ver o guia TIESS sobre preços sociais.

• Em média, as empresas ES recebem apenas 5,6% dos seus rendimentos (30% no caso dos Opr e menos de 1% no caso das OPR) de 
subsídios e outros auxílios públicos (ver p. 67 do retrato de ISQ.),. Esta capacidade de hibridação de recursos significa que o efeito de 

alavancagem dos investimentos em ES é por vezes maior do que o obtido na empresa convencional (ver p. 26 e 30 do relatório 

anual de gestão do MESI 2016-2017.).

Distribuição limitada 
ou proibida de 
excedentes e sobras 
em caso de dissolução

• Reduzir as desigualdades : distribuição da riqueza na fonte e Limitação das diferenças salariais (um estudo interno da COOP Network 

mostra que a diferença salarial da maioria das cooperativas de trabalhadores de Quebec não excede 2:1), que promove o 
enriquecimento coletivo e igualitário em vez da concentração da riqueza.

• Spin-offs positivos para economia em vez de fuga de capitais: as empresas gastam e investem localmente, em vez de pagarem 

dividendos aos accionistas.

• Criar um património colectivo sustentável ligado à missão social prosseguida, para que a organização continue a melhorar o bem-

estar dos seus utilizadores.

• Efeito de estabilização económica : activos protegidos da especulação, com um efeito particularmente importante no domínio 

imobiliário. Veja, por exemplo, em Montreal, SHAPEM, que administra mais de 1.750 unidades habitacionais com um valor de maisde

US $ 100 milhões em uma lógica sem fins lucrativos que preserva acessibilidade de preços e diversidade social.
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https://tiess.ca/gouvernance-democratique/
https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/1906651
https://tiess.ca/wp-content/uploads/2021/06/TIESS-Guide-Tarification.Sociale.pdf
https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/economie-sociale-au-quebec-portrait-statistique-2016.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/economie/publications-adm/rapport-annuel-de-gestion/RA_rapport_annuel_MESI_16-17.pdf?1544452348

