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MAXIMIZAR A DIGNIDADE  
ATRAVÉS DA ECONOMIA SOCIAL E SOLIDÁRIA

 
Economia Social e Solidária, um interveniente fundamental na Parceria Global  

e um paradigma para o setor privado, desempenhando um papel coerente  
na implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Num cenário político em que a União Europeia (UE) e os seus Estados Membros investem estratégica e financeiramente 
na maximização do potencial do setor privado na implementação da Agenda 2030, os atores envolvidos na  Economia 
Social e Solidária (ESS) exigem aos responsáveis políticos que vinculem as empresas privadas ao respeito pelas 
obrigações legais que regulam um setor privado que se centra nas pessoas e no ambiente, ao oferecer empregos 
dignos, respeitar os direitos humanos, não prejudicar o nosso ecossistema, ser financeiramente transparente e prestar 
contas e ao criar uma prosperidade sustentável e para todos.

Para atingir este fim, a Economia Social e Solidária estabelece um modelo e exige um compromisso político com o 
setor privado que contribui para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Num ambiente 
em mudança, com o objetivo de combater e erradicar as causas que estão na origem da pobreza a nível global, todo o 
sistema deve mudar e o setor privado é uma parte fundamental deste sistema.

Maximizar a dignidade e proteger o nosso ecossistema deviam ser os limites de qualquer meta de maximização dos 
lucros, que alguns atores dos setores privados põem acima de qualquer outra consideração.

OS PROPONENTES
Através de um consórcio de 26 parceiros, de 23 países europeus, o projeto SSEDAS: Economia Social e Solidária, 
cofinanciado pela EuropeAid, tem estado a realizar um mapeamento e a estabelecer pontes entre iniciativas de Economia 
Social e Solidária e políticas de desenvolvimento ao nível da UE, bem como a levar a cabo um estudo detalhado sobre 
o ecossistema da ESS a nível dos Estados Membros. A finalidade do SSEDAS é alargar as competências dos atores 
locais que estão empenhados na Economia Social e Solidária, apoiando um novo paradigma de desenvolvimento 
económico para combater a pobreza e difundir uma forma de vida justa e sustentável.

A QUESTÃO
Um número cada vez maior de pessoas enfrenta atualmente uma série de desafios sociais integrados num modelo 
económico insustentável, que incluem a exploração, condições de emprego e de vida precárias, alterações climáticas, 
poluição e esgotamento de recursos naturais. Parece existir uma incompatibilidade entre a existência de condições 
de vida dignas para toda a gente no planeta e o atual caminho económico predominante. A competição e os lucros 
são o solo onde se enraíza este suposto desenvolvimento, o que resulta numa crise multifacetada impossível de 
ultrapassar sem a criação de um novo paradigma social, no qual a Economia Social e Solidária pode desempenhar 
um papel fundamental. Este novo paradigma social é preconizado pela Agenda 2030 e a totalidade do setor privado 
é convocada a desempenhar um papel fundamental no cumprimento de todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS). As empresas privadas vão continuar a implementar as suas atividades com os seus próprios 
recursos, mas também com acesso a fundos privados. Assim, é necessário que as empresas e as iniciativas não apenas 
cumpram as suas obrigações legais e que se comportem de forma responsável no respeito pelos Direitos Humanos e 
da proteção do ecossistema, mas além disso, que contribuam para a realização de todos os ODS. Tal como afirmou o 
Grupo de Trabalho da ONU para a ESS1, o alargamento real da ESS contribuiria significativamente para a implementação 
de todos os ODS e acreditamos que serve como paradigma e inspiração para todo o setor privado comprometido com 
uma economia sustentável.

1 - Em Realizing the 2030 Development Agenda through Social and Solidarity Economy - A Think Piece by Peter Utting
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Segundo os Princípios Orientadores para as Empresas sobre Direitos Humanos da ONU e as Orientações para 
Empresas Multinacionais da OCDE, a responsabilidade de todas as empresas de respeitar os direitos humanos, onde 
quer que tenham as suas operações, existe acima e além do cumprimento das leis nacionais e dos regulamentos que 
protegem os Direitos Humanos.

Apesar de, nas últimas décadas, as iniciativas de adesão voluntária para estabelecer regras e sistemas de certificação de 
sustentabilidade tenham contribuído para o aumento desta, é agora necessária a existência de um enquadramento de 
regulação e de medidas de controlo, para responsabilizar o setor privado perante as suas obrigações. Esta necessidade 
é igualmente reforçada pelo recente relatório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, que 
conclui que estes mecanismos não-judiciais e voluntários “não estão a (...) gerar oportunidades suficientes” para as 
vítimas de abusos poderem “procurar e obter soluções adequadas e eficazes”. 

Padrões, princípios e inspiração podem ser retirados das experiências de milhares de iniciativas de ESS que surgiram 
na Europa nas últimas décadas. Na Europa, aproximadamente dois milhões de organizações de ESS representam cerca 
de 10 por cento de todas as empresas e empregam mais de 11 milhões de pessoas (o equivalente a 6 por cento de toda 
a população empregada na União Europeia). A ESS é um movimento em crescimento que procura transformar o atual 
sistema social e económico predominante. No compromisso renovado adotado pelo Conselho Europeu, em junho de 
2017, com a assinatura do Novo Consenso Europeu para o Desenvolvimento O Nosso Mundo, a Nossa Dignidade, o 
Nosso Futuro, prevê-se que a UE deva reforçar o seu papel como interveniente de peso na implementação da 2030 
Agenda. Além disso, é estabelecido um enquadramento para uma abordagem comum – da UE e dos seus Estados 
Membros – ao desenvolvimento de políticas através de ações que serão mutuamente reforçadas e coordenadas para 
assegurar complementaridade e impacto.2  

Esta abordagem comum deve ter uma dimensão de inclusão dos múltiplos intervenientes que garanta que a Parceria 
Global para o Desenvolvimento Sustentável seja estruturada ao nível do Estado Membro, de forma a incluir todos 
os atores e todas as vozes que desempenham um papel no caminho para uma economia e um desenvolvimento 
sustentáveis. Atores da área da ESS, Organizações da Sociedade Civil (OSC), cooperativas, etc, são chamados, no 
Consenso Europeu, a participar no processo, mas isto não está a refletir-se na realidade em vários Estados Membros 
da UE.

A TESE
A Economia Social e Solidária (ESS) pode ser vista como um paradigma no estabelecimento de padrões para um setor 
privado que atua dentro do respeito pela dignidade e dos direitos e humanos e, mais além disto, na luta contra a 
pobreza global e pela promoção de um mundo sustentável.

Os princípios da economia solidária baseiam-se numa troca solidária que liga as necessidades individuais às da 
comunidade, sem perder de vista a dimensão global das nossas vidas. Isto significa criar condições de vida dignas 
para todas as pessoas do mundo. Nós, atores do SSEDAS, defendemos uma economia que satisfaça as necessidades 
de todas as pessoas e que as considere cidadãos e detentores de direitos, em vez de se dirigir a elas apenas enquanto 
consumidores ou agentes económicos. Defendemos também a existência de políticas nacionais e internacionais que 
deem origem a um enquadramento de apoio ao sucesso desta ideia.

Os parceiros do projeto SSEDAS investigaram e mapearam o Ecossistema Europeu da Economia Social e Solidária. 
Podem assumir-se enquanto embaixadores por um setor privado que privilegia os princípios e valores partilhados 
pelos enquadramentos políticos mencionados acima (Agenda 2030, Tratado da ONU). Neste contexto, os parceiros 
SSEDAS encontram-se alinhados com e defendem o Documento Político da CONCORD “Roteiro para a Europa em10 
pontos – O papel do setor privado no desenvolvimento sustentável” e o trabalho de advocacia da Treaty Alliance.

2 - “How State-based non-judicial mechanisms respond to sectors with high risks of adverse human rights impacts”, https://business-humanrights.org/en/ohchr-accountability-and-reme-
dy-project/accountability-and-remedy-project-ii-enhancing-effectiveness-of-state-based-non-judicial-mechanisms-in-cases-of-business-related-human?utm_source=Business+%26+hu-
man+rights+-+Weekly+Update&utm_campaign=c5db46d736-EMAIL_CAMPAIGN_2017_05_23&utm_medium=email&utm_term=0_3a0b8cd0d0-c5db46d736-176434677
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AS EXIGÊNCIAS
Os atores da Economia Social e Solidária que implementam o projeto europeu SSEDAS: Economia Social e Solidária 
exigem às instituições da UE e aos governos nacionais que reconheçam o importante papel da ESS na materialização 
do desenvolvimento sustentável, através de:

MONITORIZAÇÃO E CONTROLO
1. Implementação de políticas e práticas de desenvolvimento alinhadas com a Agenda ODS e com o Novo Consenso 
Europeu “O Nosso Mundo, a Nossa Dignidade, o Nosso Futuro”3, desenvolvendo mecanismos de monitorização da 
coerência e para a melhoria da coordenação entre Estados Membros e incluindo atores de ESS nos debates e ações 
que se realizam a nível europeu e nacional naquele contexto.
2. Financiar com fundos públicos apenas as empresas privadas que adotem completamente os Princípios Orientadores 
para as Empresas sobre Direitos Humanos da ONU:
a. Acabar com o apoio financeiro a empresas privadas que não os adotarem; Desenvolver uma grelha de avaliação que 
incorpore princípios da ESS e usá-la antes de atribuir financiamento público a qualquer empresa – como, por exemplo, 
em França4.
b. Desenvolver um instrumento de Monitorização e Avaliação a ser usado pelas empresas privadas financiadas pela 
União Europeia e pelos governos nacionais, incorporando princípios da ESS.
3. Incentivar transformações nas estratégias e práticas do setor empresarial para que se alinhem com os padrões da 
ESS (entre outros, na contratação pública) e regular o setor privado ao definir obrigações e contramedidas para os 
casos em que os enquadramentos legais não forem respeitados.

MECANISMOS VINCULATIVOS
4. Implementar mecanismos vinculativos para a responsabilidade social e ambiental das empresas:
a. Apoiar o processo de construção do Tratado das Nações Unida sobre as Transnacionais e Outras Empresas5 em 
relação aos Direitos Humanos.
b. Apoiar a implementação da iniciativa “Green Card” na União Europeia (UE)6, garantindo a prestação de contas das 
empresas nos abusos contra os Direitos Humanos e apelando à obrigação de prudência e diligência que proteja os 
indivíduos e comunidades cujos Direitos Humanos e ambiente local sejam afetados por empresas com sede na UE.
c. Apoiar os esforços de Estados Membros na criação de legislação vinculativa sobre a responsabilidade das empresas 
a nível nacional, como no caso da nova lei francesa.7

APOIAR A ECONOMIA SOCIAL E SOLIDÁRIA
5. Alargar o reconhecimento do papel da ESS e o estabelecimento de um ambiente institucional e político favorável 
à ESS, com medidas financeiras e estruturais específicas que consolidem o papel das Redes de ESS como motores da 
economia sustentável a nível global, europeu e nacional.
6. Promover a educação acerca da Economia Social e Solidária tanto em contextos educacionais formais como 
informais, integrando isto na educação para os ODS e referindo a ESS como uma forma de materializar uma economia 
sustentável e justa. Para este efeito, usar os programas nacionais de educação global, de educação para a cidadania 
global ou de educação para o desenvolvimento.

3 - De entre os 123 pontos do Novo Consenso Europeu para o Desenvolvimento “O Nosso Mundo, Nossa Dignidade, Nosso Futuro”, destacamos o foco sobre os seguintes três:

48. A UE e os seus Estados Membros reconhecem o papel das micro, pequenas e médias empresas (MPME) como catalisadores do desenvolvimento sustentável, bem como agentes fundamentais na luta contra 
a pobreza. As MPME são motores de crescimento, emprego, inovação e desenvolvimento social. A UE e os seus Estados Membros apoiarão medidas pragmáticas e inovadoras por meio de uma política de 
desenvolvimento que vise aumentar a participação das MPME na execução de medidas concretas no terreno, assim como desbloquear o seu potencial de transformação. Facilitarão o acesso das MPME às informações 
pertinentes, tanto na UE como nos países parceiros, integrando-as nas cadeias de abastecimento e de valor, procurando, simultaneamente, resolver o problema do défice de financiamento das MPME. A UE e os seus 
Estados Membros incentivarão os intercâmbios empresariais e o diálogo entre as MPME da UE e dos países ou regiões parceiros.

49. A UE e os seus Estados Membros ajudarão a criar nos países em desenvolvimento um ambiente mais favorável à atividade empresarial, que respeite as normas e os princípios internacionais em matéria de 
Direitos Humanos. Contribuirão para melhorar as condições necessárias a uma atividade económica inclusiva promovendo políticas e quadros regulamentares mais sustentáveis, os Direitos Humanos, incluindo 
as normas laborais fundamentais e os requisitos de devida diligência, condições mais propícias à atividade empresarial, novos modelos empresariais e uma maior capacidade de governação. Estimularão um 
acesso generalizado aos serviços financeiros e microfinanceiros, nomeadamente por parte das mulheres, dos pobres e das MPME. Promoverão igualmente as iniciativas do setor privado e as empresas sociais, as 
cooperativas e as mulheres e os jovens empresários, de modo a estimular a prestação de serviços locais e o surgimento de modelos empresariais verdes e inclusivos. Promoverão a contratação pública sustentável e 
transparente para apoiar o desenvolvimento sustentável e facilitar o acesso das MPME à contratação pública. O investimento do setor público na investigação e inovação, e a cooperação nas ciências e na tecnologia 
também podem ajudar a desbloquear investimentos do setor privado e a estimular o crescimento sustentável e inclusivo nos países em desenvolvimento.

53. O setor privado pode contribuir para a execução da Agenda 2030. A UE e os seus Estados Membros estimularão, em estreita coordenação com o Banco Europeu de Investimento, a mobilização de recursos 
privados para o desenvolvimento, e promoverão paralelamente a responsabilização do setor privado em domínios com grande potencial de transformação para o desenvolvimento sustentável. Estão entre esses 
domínios a agricultura sustentável, a energia segura e limpa, a gestão integrada dos recursos hídricos, as infraestruturas resilientes, a saúde, o turismo sustentável, a economia verde e circular, as telecomunicações 
e a tecnologia digital.

4 - Ex-Ante Analitic Guide for investing projects risking land grab, http://www.landcoalition.org/sites/default/files/documents/resources/Guide-analyse-ex-ante.pdf

5 - UN Treaty on Transnational Corporations and Other Business Enterprises http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Pages/IGWGOnTNC.aspx

6 - Iniciativa “Green Card” na UE  http://danielleauroi.fr/?p=12022

7 - Loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre http://www.peuples-solidaires.org/publications/la-loi-sur-le-devoir-de-vigilance-questions-frequentes
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