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RUMO A 
UM MUNDO 
MAIS JUSTO, 
DIGNO E 
SUSTENTÁVEL

A Economia Social e Solidária (ESS) propõe 
uma mudança no pensamento dominante 
capaz de transformar as atuais relações 
económicas numa abordagem baseada na 
cooperação, solidariedade e sustentabilidade.

MAS O QUE É A ECONOMIA  
SOCIAL E SOLIDÁRIA?
A ESS é um movimento que pretende promover a 
mudança em todo o sistema social e económico 
assente em 5 características chave:

1) ALTERNATIVA

2)  TRANSFORMADORA

3)  TRANSPARENTE

4)  JUSTA

5)  COOPERATIVA

PICTURE

ECONOMIA SOCIAL E SOLIDÁRIA

Este documento foi elaborado no âmbito do projeto Economia Social e Solidária 
(DCI-NSAED/2014/352-248) com a ajuda financeira da União Europeia. O conteúdo 
deste documento é da exclusiva responsabilidade do IMVF e parceiros e não pode, 
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A ECONOMIA  
SOLIDÁRIA É  
UMA ATIVIDADE  
ECONÓMICA

As suas atividades criam emprego e rendimento. 
São uma resposta clara a alguns dos principiais 
desafios da sociedade. Com as pessoas no 
princípio da sua política é um instrumento 
de coesão social e de luta contra a pobreza. 
 Respeita e valoriza a diversidade ambiental e 
promove um mundo mais justo e mais digno.

TRANSFORMAÇÃO 

Sabemos que é preciso uma mudança face à 
atual situação económica mundial. Não podemos 
ficar inativos quando diariamente assistimos a 
um mundo em progresso. Como responsáveis 
pelo nosso futuro comum temos de decidir o que 
queremos, como o queremos e qual o papel que 
estamos dispostos a ter.  

Em Portugal temos já um conjunto sólido de atores 
da Economia Social e Solidária. Cooperativas, 
associações de desenvolvimento local, banca ética, 
mutualidades, lojas de comércio justo, entre outros 
são o motor da mudança social e económica.

PORQUE UMA OUTRA ECONOMIA É POSSÍVEL, 
ENVOLVA-SE E PARTICIPE

Estudos | Formações | Workshops | Petições | APP

A Economia Social e Solidária contribui para 
uma resposta coerente e abrangente aos desa-
fios universais da erradicação da pobreza e do 
desenvolvimento sustentável, garantindo uma 
vida digna para todos e todas.

JUNTE-SE 
A NÓS!

ECONOMIA SOCIAL 
E SOLIDÁRIA 
NO MUNDO

PICTURE


