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Introdução 

 

FERREIRA, Virgínia 

Faculdade de Economia/Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. MISIE, virginia@fe.uc.pt 

 

BORGES, Sara 

MISIE, sara.caetano.borges@gmail.com 

 

O Mestrado em Intervenção Social, Inovação e Empreendedorismo 

O Mestrado em Intervenção Social, Inovação e Empreendedorismo (MISIE) é um mestrado multi e 

pluridisciplinar, dinamizado pela Faculdade de Economia e pela Faculdade de Psicologia e Ciências 

da Educação da Universidade de Coimbra. O MISIE fundamenta-se num processo formativo avançado 

baseando-se numa reflexão de fundo sobre as transformações económicas e políticas em curso e, 

consequentemente, sobre as bases epistemológicas na construção de conhecimentos complexos, 

necessariamente multi e interdisciplinares e constitui-se como uma abordagem formativa inovadora 

e estratégica na resposta a desafios atuais, que apelam inequivocamente à necessidade de uma 

articulação mais eficaz e proficiente entre o social e o económico.  

Com efeito, a (re)adequação das políticas sociais e da intervenção a contextos e problemáticas 

mutantes e complexas, a par da emergência de novos riscos globalizados e de constrangimentos 

económicos de relevo, exigem a quem faz intervenção social novas competências associadas ao 

planeamento estratégico e à avaliação de processos e impactos, bem como capacidades de criação e 

de disseminação de inovação e de mudança. Assume-se assim como fulcral, atendendo à necessidade 

de contribuir para a constituição de um perfil de empreendedorismo social, capaz de associar, de 

forma equilibrada e dinâmica, perspetivas de racionalização de respostas e de produção de valor 

social. A articulação entre leituras e domínios científico-operativos diferenciados (Sociologia, Serviço 

Social, Psicologia Social, Novas Tecnologias) e a consagração de uma perspetiva lata da intervenção 

social constitui-se como a oportunidade para um debate alargado sobre paradigmas alternativos de 

intervenção, passíveis de gerar e aproveitar sinergias, recursos, oportunidades e modelos analíticos 

e operativos complexos e, como tal, mais adaptados aos contextos sócio -económico-políticos atuais. 

O MISIE procura capacitar os/as estudantes que acolhe e a comunidade em que se insere para uma 

reflexão e compreensão mais aprofundada e complexa dos contextos, políticas e problemáticas 

atuais, nomeadamente: 

 os processos de precarização e de rutura multidimensional que afetam grupos populacionais 

e territórios diferenciados e cada vez mais abrangentes, dando origem a uma (nova) 

«pauperização de massas»; 

 as novas problemáticas (decorrentes do progressivo envelhecimento da população, do 

crescente desemprego massificado e de longa duração, da precarização do traba lho, do sobre-

endividamento das famílias, da aleatoriedade dos percursos de vida e consequente 

desvanecimento de um horizonte de futuro, da imigração e clivagens culturais e religiosas, das 
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transformações dos modelos familiares e das solidariedades primárias, entre outras), as 

novas desigualdades (dinâmicas e intra-categoriais) que evidenciam a importância da 

capacitação de agentes sociais para o diagnóstico estratégico, a avaliação, a análise prospetiva, 

multidisciplinar e sistémica, o planeamento flexível e a investigação científica; 

 as possibilidades de uma sociedade de informação, que edifica oportunidades de difusão de 

saberes e de práticas e facilita o acesso ao conhecimento sem fronteiras, ao mesmo tempo que 

inaugura novas formas e critérios de desigualdade e exclusão social; 

 a pluralização de padrões culturais, religiosos, normativos e vivenciais no tecido social 

contemporâneo, que acentua a necessidade de ponderar estratégias de inclusão, de 

participação e de reconhecimento mútuo, acedendo a uma nova visão civilizacional, de 

produção de solidariedade e de cidadania; 

 a crise, ou questionamento, dos paradigmas providenciais clássicos, e da sua (relativa) 

ineficácia e perdurabilidade, e a emergência de modelos pluralistas para a produção de bem-

estar, 

O Congresso 

Foi no seguimento dos objetivos acima indicados que um grupo de estudantes do MISIE do ano letivo 

de 2016-2017 idealizou e organizou, com o apoio de docentes, o I Congresso Internacional de 

Intervenção Social, Inovação e Empreendedorismo (CIISIE), dedicado ao tema “Práticas de 

empreendedorismo e inovação social: perspetivas e estratégias”, e que se realizou nos dias 23 e 

24 de setembro de 2016 na FEUC, em Coimbra. A idealização do Congresso pelos/as estudantes 

decorreu no âmbito da unidade curricular Sociedade, Inovação e Empreendedorismo, integrando um 

dos elementos de avaliação. 

Os objetivos do Congresso foram: Conhecer, Aprofundar e Disseminar práticas de empreendedorismo 

e inovação social levadas a cabo em Portugal, tendo em vista o reforço da importância da Economia 

Social e da Governação na construção de uma mudança social sustentável. O CIISIE consubstancia 

algo que estamos sempre a procurar que é ampliar estratégias e atividades passíveis de aprofundar 

o conhecimento sobre as temáticas de enquadramento do Mestrado e respetiva produção científica 

e social. Nessa conformidade procurámos articular a formação e a investigação desenvolvidas no 

âmbito do MISIE e a comunidade, de modo a que se maximizasse o contributo para o 

desenvolvimento nacional e local. O CIISIE contou com uma Comissão Científica composta por: Clara 

Cruz Santos (FPCEUC), Cristina Albuquerque (FPCEUC), Cristina Parente (Universidade do Porto), 

Helena Neves Almeida (FPCEUC), Pedro Hespanha (FEUC), Rui Namorado (CECESFEUC), Rogério  

Roque Amaro (ISCTE, Lisboa), Sílvia Ferreira (FEUC) e Virgínia Ferreira (FEUC). 

O Congresso incluiu 4 conferências com oradores internacionais e nacionais, 3 workshops 

dinamizados por entidades do distrito de Coimbra, 9 sessões paralelas de apresentações de 

comunicações e ainda uma Feira de Empreendedorismo Social que decorreu durante o horário dos 

trabalhos do Congresso no átrio da FEUC. Os temas das conferências incidiram sobre vários aspetos 

do terceiro setor, do empreendedorismo social, da inovação social e do impacto e valor social da 

intervenção social. Com participação nacional, realizaram-se duas sessões uma dedicada à questão 

do Terceiro Setor e da Economia Social e outra ao futuro da Economia Social e Solidária, em Portugal. 

Foram proferidas conferências plenárias por Lars Hulgård (Roskilde University, Dinamarca), Cristina 
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Parente (Faculdade de Letras da Universidade do Porto), Carla Pinto (Vice -Presidente da CASES), 

Carlos Azevedo (Instituto de Empreendedorismo Social) e Andrea Bassi (Universidade de Bolonha, 

Itália).  

No total dos dois dias de congresso, foram realizadas 9 sessões de apresentação de comunicações, 

perfazendo um total de 29 comunicações por participantes provenientes de Portugal, Brasil e Índia. 

Paralelamente às sessões de comunicações ao Congresso, foram dinamizados 3 workshops em 

parceria com organizações do distrito envolvidas na área da Inovação Social. Assim, o coletivo Há 

Baixa dinamizou um workshop dedicado às “Metodologias de Intervenção Comunitária e de Inovação 

Social”. O Teatrão, através da experiência do seu projeto “Bando à Parte”, dinamizou outro sobre 

Cultura e Participação. Um terceiro workshop foi dinamizado pela Estrutura de Missão do Portugal 

Inovação Social (EMPIS), para apresentar o programa estrutural do “Portugal Inovação Social”. 

O primeiro dia de trabalhos do Congresso terminou com um jantar convívio no Centro Cultural Dom 

Dinis. O dia de sábado iniciou-se com uma conferência sobre distintas visões do que é a Economia 

Social e Solidária e contou com a presença de Rui Namorado e Pedro Hespanha (ambos da Faculdade 

de Economia da Universidade de Coimbra) e Américo Mendes (Universidade Católica do Porto). Esta 

conferência, em tom de conversa de sofá, levou os participantes a entenderem diferentes visões sobre 

o campo de estudo da economia social. Os trabalhos no período da manhã terminaram com uma 

conferência do Prof. Andrea Bassi da Universidade de Bolonha. O tema da conferência foi “Towards a 

new metrics for the social impact’s evaluation of Social Enterprises”. Esta conferência deixou para 

todos os participantes indicações muito práticas de possíveis ferramentas de avaliação de impactos 

sociais ao nível de projetos na área da intervenção social. 

O programa do I CIISIE terminou com um evento em parceria com o Museu Temporário de Memórias, 

o Há Baixa e o Jazz ao Centro Clube. Este consistiu numa visita guiada à baixa de Coimbra e ao Museu 

Temporário de Memórias, conduzida pelo famoso Mr. Delacroix, e terminou num jantar no Largo do 

Romal, seguido de um concerto do Jazz ao Centro no Salão Brazil. 

 

Tabela 1: O CIISIE em números: 

Participantes no I CIISIE 137 

Entidades parceiras do evento 9 

Entidades representadas na Feira 8 

Comunicações apresentadas 29 

Estudantes MISIE com envolvimento na organização 8 

Estudantes MISIE participantes do Congresso 32 

 

Todo o programa do I CIISIE apenas foi conseguido devido a várias parcerias que foram estabelecidas. 

Em primeiro lugar com a rede EMES, rede a que pertencem os oradores internacionais. Em segundo 

lugar com as entidades que aceitaram realizar os workshops e dinamizá-los, nomeadamente o Há 

Baixa, o Teatrão, a EMPIS do Portugal Inovação Social e o Museu Temporário de Memórias. Por 

último, parceiros logísticos como os Móveis Tralhão que apoiaram o I CIISIE através de um apoio  com 

móveis e de decoração do espaço do auditório, FIG Indústria Gráfica que garantiu a impressão dos 



Atas do Congresso Internacional de Intervença o Social, Inovaça o e Empreendedorismo | 9 

 

 

 

certificados e programas, e do Turismo do Centro, que garantiu as pastas e outros materiais 

promocionais da zona centro. 

A Comissão Organizadora esteve composta por estudantes e docentes do MISIE, nomeadamente 

Carla Andrade, Clara Cruz Santos, Elisabete Pitarma, Helena Neves Almeida, Inês Cardoso, Irene 

Cavalieri, Jarbas Cardoso, Luara Maranhão, Milene Silva, Rui Lacerda, Sara Borges, Sílvia Ferreira e 

Virgínia Ferreira. 

O I CIISIE veio, sem dúvida, enriquecer o campo académico e cívico com a sua mostra de boas práticas, 

a sua feira de produtos do empreendedorismo social e da inovação, as suas oficinas práticas variadas 

e as suas conferências que contaram com a participação de dois eminentes cientistas estrangeiros de 

mérito internacionalmente reconhecido, bem como de cientistas que, a nível nacional, têm dado 

contributos igualmente relevantes. Extensivo a quem de motu próprio se propôs vir apresentar o seu 

trabalho, aqui fica o nosso agradecimento por terem aceite o convite para virem partilhar connosco 

o seu saber e experiências. 

Este Congresso não se teria realizado se não fosse o voluntarismo e a competência de valorosas e 

valorosos estudantes, a quem a coordenação do mestrado aqui agradece na pessoa da Sara Borges. 

Com efeito sem o seu extraordinário nível de envolvimento, capacidade empreendedora e de 

inovação, esta iniciativa, tantas vezes aspirada por nós, não teria  mais uma vez passado do papel. 

O ebook 

Esperamos que o atual ebook, que resulta de uma seleção de comunicações apresentadas ao I CIISIE, 

constitua um poderoso lastro para o futuro da Intervenção, da Inovação e do Empreendedorismo 

sociais, no nosso país. Este inclui 19 textos, organizados de acordo com as várias sessões paralelas e 

conferências realizadas, produzidos por vários estudantes, professores, investigadores e 

profissionais ligados ao Terceiro Setor e à Economia Social em Portugal e no estrangeiro.  

No âmbito dos trabalhos apresentados na Sessão: Desenvolvimento e desenvolvimentos da 

economia social, encontram-se aqui disponíveis 4 artigos. O primeiro de Ana Balão e José Saragoça, 

aborda a questão da cooperação intermunicipal no Alto Alentejo, o segundo de Jamile Rodrigues e 

Marco Rodrigues aprofunda os resultados junto da comunidade local de vila de Serra Grande, sul da 

Bahia, de implantação do Banco Social Jangada. O terceiro texto, de Pierre Marie, conduz-nos através 

da questão histórica da autogestão em Portugal, em especial das empresas geridas pelos 

trabalhadores depois da revolução de 1974. Um último texto de Sílvia Ferreira, problematiza a 

temática do Terceiro Setor em Portugal, nomeadamente ao nível da mudança e continuidades 

existentes. 

Temos depois dois textos relativos à Sessão: Gestão, liderança, comunicação e ética nas 

organizações da economia social. O primeiro de Cristina Duarte e Maria Irene Carvalho aborda a 

questão da sustentabilidade espiritualidade das organizações da Economia Social e o segundo de 

Neuza Simões e Cristina Duarte problematiza o papel da comunicação organizacional nestas 

organizações. 

Da autoria de Jamile Rodrigues, no âmbito da Sessão: Modelos de negócio e participação de 

stakeholders, um artigo dedicado ao estudo do papel dos stakeholders na gestão da ca deia de 

suprimento da castanha-do-brasil aborda a relação entre a empresa brasileira Natura e a COMARU, 
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uma cooperativa extractivista local. Um artigo de Pedro Vaz Serra aborda também, na mesma linha, 

o papel dos stakeholders e a questão da responsabilidade social em âmbito empresarial. 

Refletindo o trabalho do projeto “Uma Aventura no mundo da cidadania” que decorreu em Gouveia  

entre 2014-2016, Isabel Silva e Sandra Silvestre refletem sobre as aprendizagens retiradas ao longo 

do processo de trabalho para a democracia participativa. Este trabalho foi apresentado no âmbito da 

Sessão: Educação e participação para o empreendedorismo social. 

Da Sessão: Estratégias e práticas inovadoras de inovação social  são aqui recolhidos dois textos: 

um dedicado à apresentação dos resultados de um projeto europeu levado a cabo pela Aproximar, no 

âmbito da formação de voluntários que trabalhem no âmbito do sistema de justiça criminal. Este 

texto é da autoria de Ana Rita Lourenço, Joana Portugal e Tiago Leitão. O segundo texto r eflete sobre 

as aprendizagens e a avaliação de impacto levadas a cabo pelo PASEP – Programa de Apoio Social a 

Estudantes através de atividades de tempo Parcial, uma iniciativa da Universidade de Coimbra. Este 

é da autoria de Regina Dias Bento, Elisa Decq Motta, Maria João Rodrigues e Joana Bronze Ferreira. 

Fruto dos trabalhos apresentados na Sessão: Qualificação, trabalho e inserção social, 

apresentamos também um texto de Joana Bastos sobre as práticas da IPSS SAOM no âmbito do 

projeto “Dar sentido à vida” com pessoas em condição de sem-abrigo. A lente de leitura do artigo é o 

ciclo da inovação e a possibilidade de scaling da iniciativa em análise. 

De Joaquim Fialho, Carlos Silva e José Saragoça, contamos também com um texto dedicado ao 

diagnóstico social das Misericórdias do distrito de Évora, à análise da rede existente e indicação de 

possíveis estratégias futuras. Este texto enquadrou-se na Sessão: Inovações organizacionais para 

a inovação social. 

São também apresentados dois textos relativos à Sessão: Avaliação e impacto em inovação social. 

O primeiro, de José Saragoça. Carlos Silva e Joaquim Fialho aborda as diferentes potencialidades da 

metodologia prospetiva. O segundo, de Joana Portugal, Tiago Leitão e Ana Rita Lourenço pretende 

partilhar os resultados da utilização de um modelo de mentoria no âmbito do projeto europeu 

MEGAN liderado em Portugal pela Aproximar. 

Da Sessão: Sustentabilidade, desenvolvimento local e regeneração urbana estão presentes três 

artigos. O primeiro de Beatriz Silva, Isabel Ferreira e Nathalie Nunes aborda a coprodução como 

ferramenta potencial para a construção de respostas para os problemas resultantes da atual crise 

ecológica. O segundo, de Joaquim Fialho é o resultado de uma investigação levada a cabo entre 2004 

e 2007 para analisar as redes criadas na região do Alentejo entre entidades promotoras de formação 

profissional. O terceiro texto é de Marco Rodrigues e Jamile Rodrigues e problematiza o impacto das 

iniciativas económicas levadas a cabo pela cooperativa extractivista COMARU, na comunidade de 

populações tradicionais de São Francisco do Iratapuru, situada na Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável do Rio Iratapuru (RDSI). 

O último texto refere-se à conferência de encerramento realizada pelo Prof. Andrea Bassi, da 

Universidade de Bologna. Esta foi dedicada à questão do impacto social das intervenções e da 

utilização de uma ferramenta específica para Avaliação do Valor Social Acrescentado (Social Added 

Value Evaluation) criada no âmbito de um projeto dirigido pelo palestrante. 
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Resumo 
A cooperação é um conceito-chave da contemporaneidade. Assumimo-la como um processo social em que 
existe uma manifestação de vontades entre duas ou mais partes orientada para a criação de uma estrutura 
comum de onde resulte a concretização de ações conjuntas e a partilha de recursos, competências e 
conhecimentos, com vista a alcançar um ou mais objetivos comuns fundamentais à mudança desejada. 
Em alguns territórios, os municípios cooperam cada vez mais e de diversas formas, daí resultando um 
conjunto de interações, não raras vezes enquadradas sob a forma de redes, e que lançam novos desafios à 
governação. 
A comunicação emerge de uma investigação sob o tema genérico da “cooperação intermunicipal”, tem dois 
objetivos principais: 1) dar a conhecer as variáveis mais importantes para o funcionamento do sistema no 
âmbito das relações entre municípios; 2) refletir sobre a(s) forma(s) como o sistema de cooperação pode 
contribuir para reinventar os modos de governo dos seus atores. 
Usou-se uma metodologia qualitativa. Os dados foram obtidos mediante análise exaustiva de documentos 
disponíveis nos municípios e de entrevistas semiestruturadas, realizadas a informadores-chave, tratadas 
com software apropriado para análise de conteúdo. 
Os principais resultados mostram que a cooperação intermunicipal é mutável e vários são os fatores de 
influência. Os atores pautam a sua ação de acordo com o contexto interno e externo. O modelo de 
governação multidimensional é um dos desafios que se colocam. 
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Introdução 

Após a defesa e aplicação de diversos modelos de desenvolvimento marcados p elas ideologias 

dominantes, continuamos a procurar processos que permitam aos territórios descobrir, desenvolver 

e cimentar as suas capacidades em prol do bem comum. A questão do local volta a assumir, no seio 

das diversas instituições governativas, nomeadamente da União Europeia, mas também nacionais, 

uma posição central. A par do local, o processo social de cooperação é, também, encarado (hoje) como 

um caminho para o desenvolvimento dos territórios. 

Um quadro de possibilidades abre-se à ação das entidades municipais e à territorialização das 

políticas públicas. Questionarmo-nos sobre o modo como as interelações influenciam novas ou 

remodeladas formas de intervenção nos territórios parece pertinente e pode ter um caracter 

“utilitário” para os diversos atores no território e para o conhecimento do fenómeno. A cooperação 

entre municípios ocupa o nosso interesse no caso específico do estudo em desenvolvimento.  

1. Considerações conceptuais: a cooperação 

O conceito da cooperação tem sido plasmado em diversos trabalhos ao longo do tempo. Bogardus 

(1922), na obra A history of social thought, dedica um capítulo às teorias da cooperação no âmbito da 

sociologia. Nas suas palavras, um dos primeiros autores a abordar esta temática foi Giovanni Vico 

(1668-1744). Robert Owen, no século XIX, também se dedicou às teorias cooperativas. Juntamente 

com Charles Fourier, aqueles autores são considerados os pais do cooperativismo.  

Quando aludimos a este conceito, imediatamente somos levados a questionar as relações que se 

estabelecem entre os atores e que nos transportam para “processo social pela qual duas ou mais 

Abstract 

Cooperation is a key concept of contemporaneity. We assume it as a social process in which there is a 
manifestation of wills between two or more parties oriented towards the creation of a common structure 
that results in the realization of joint actions, sharing of resources, skills and knowledge with a view to 
achieving one or more objectives that are fundamental to the desired change. 

In some territories, municipalities increasingly cooperate in different ways, there is a set of interactions, 
often framed in the form of networks, which pose new challenges to governance. 

This communication emerges from a generic study of "intermunicipal cooperation", with two main 
objectives: 1) to make known the variables more important for the operation of the system in the scope of 
relations between municipalities; 2) to reflect on the form(s) as the cooperation system can contribute to 
reinvent the governance modes of its actors. 

A qualitative methodology was used. The data was obtained through an exhaustive analysis of documents 
available in the municipalities and semi-structured interviews with key informants treated with 
appropriate software for content analysis. 

The main results show that inter-municipal cooperation is changeable and several factors influence. The 
actors guide their action according to the internal and external context. The multidimensional governance 
model is one of the challenges. 
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pessoas [individuais ou coletivas] atuam conjuntamente na prossecução de um objetivo comum” ou 

seja, favorece o bem comum, pelo que “pode contribuir para a continuidade e para o funcionamento 

normal da sociedade” (Silva 2012a, 124). Contudo, apesar desta (aparente) harmonia, será que as 

relações sociais estabelecidas entre os atores baseiam-se num equilíbrio do sistema e estarão isentas 

de tensões e de conflitos? 

No seio da sociologia, as teorias estruturais funcionalistas defendem uma abordagem do consenso e 

uma visão passiva dos atores, em que estes assimilam, através da socialização, os valores e as normas 

necessárias ao equilíbrio. A este respeito diz Ritzer (1992, 120) que Parsons pressupunha os atores 

como meros recetores passivos no processo de socialização. Neste enquadramento, a criatividade e 

a autonomia dos atores não têm lugar. Na verdade, o estrutural funcionalismo não considera na sua 

análise as questões do conflito (Ritzer 1992, 136). No entender de Guerra (2006, 19), defensora de 

uma sociologia da ação e não de uma sociologia holista/determinista, existe um “jogo estratégico de 

atores [que] decorre (…) de uma complexa dinâmica de ações de organizações onde as  relações de 

força e os conflitos de interesses guiam os comportamentos”. Na mesma linha, refere Friedberg 

(1993, 12) que os atores, apesar de manterem relações de interdependência, mantém um 

determinado grau de autonomia e possuem interesses divergentes. 

Assim, parece redutor entender-se o conceito de cooperação no seio das teorias do consenso. Afigura-

se pertinente enquadrá-lo teoricamente na sociologia da ação, opção que se funda na ideia de que os 

factos sociais resultam da ação dos indivíduos que respo ndem a um determinado fenómeno em 

função dos seus interesses e estratégias. Aceitamos que os atores tomam nas suas mãos as ações 

necessárias a uma mudança desejada, tornando-se influentes nos futuros a construir. Nas palavras 

de Couvaneiro (2011, 27) “o seu papel de ator e de construtor de devires é desta forma revalorizado”. 

A análise dessas ações centrar-se-á, assim, nas decisões dos atores e não em fatores exteriores que 

se impõem à sua ação (Saragoça 2010).  

Neste paradigma explicativo dos fenómenos sociais, a cooperação constitui-se como uma estratégia 

desenvolvida pelos atores de modo a que, enquanto parceiros, possam obter benefícios ou promover 

atividades que, de forma isolada, dificilmente conseguiriam concretizar ou, mesmo conseguindo, 

poderiam não obter os resultados desejados ou ser difícil responderem ao ambiente externo. Os 

indivíduos e as organizações podem estruturar a sua ação de forma cooperativa de modo a responder 

aos desafios da competitividade, “os antigos rivais do mercado passam a ser vistos como potenciais 

parceiros e a estratégia da competição agora busca reforço nas ações de cooperação” (Begnis, 

Pedrozo e Estivalete 2008, 98). 

Entendemos, a cooperação como um processo social em que existe uma manifestação de vontades 

entre duas ou mais partes orientada para a criação de uma estrutura comum de onde resulte a 

concretização de ações/atividades conjuntas e a partilha de meios/recursos, competências e 

conhecimentos, com vista a alcançar um ou mais objetivos comuns fundamentais à mudança 

desejada. Os indivíduos enveredam por este processo, em detrimento de outros possíveis, em função 

dos seus interesses, das suas necessidades e estratégias, ainda que enquadrados num determinado 

sistema de ação que, em certa medida, constrange as suas possibilidades de atuação. 

2. A cooperação intermunicipal 

A cooperação entre municípios é uma realidade de há longa data mas que tem ganho visibilidade nos 

últimos anos. Importa salientar que o desenvolvimento de perspetivas territorialistas que defendem 
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a interpretação do território também manifestam a sua influência no desenvolvimento de processos 

de cooperação entre entidades municipais: os territórios “são atores, interações, poderes, 

capacidades e iniciativas – condição própria e lugar específico nas ordens (e nas desordens) 

societais” (Reis 2013, 32). 

Diversas são as razões invocadas pela literatura sobre a matéria para que os municípios decidam 

cooperar em torno de objetivos, de valores, de projetos comuns para promover mudanças nos 

territórios. Em diversas situações, os territórios e as suas estruturas de poder (local) têm necessidade 

de se constituírem como parceiros de modo a evitarem ou combaterem posições de isolamento e a 

desenvolverem vantagens competitivas (Neto 2013). No entanto, o processo de cooper ação não é um 

processo simples. Ele produz profundas alterações nas estruturas municipais (Teles 2016). As 

relações de cooperação fomentam a satisfação de determinadas necessidades (comuns) mas, 

simultaneamente, reforçam a dependência entre aqueles que desenvolvem este tipo de 

relacionamento (Balão 2014). 

A cooperação intermunicipal, apesar de ser um fenómeno comum a muitos países, não pode 

considerar-se como um fenómeno homogéneo. Cada país, cada território, cada cultura cooperativa, 

leva a uma mobilização de atores e de recursos substancialmente diferente, não podendo apresentar-

se um modelo único e homogéneo de cooperação intermunicipal. As experiências são heterogéneas 

(Balão 2014), tal como os municípios e os respetivos territórios. Por exemplo, ao níve l da escala, 

existem variações bastante significativas, em Portugal Continental. Segundo o Instituto Nacional de 

estatística – INE - o município com maior número de residentes é Lisboa, com 547.733 habitantes, e 

aquele que tem menor número é Barrancos, com 1.834 habitantes. Em França 90% dos municípios 

têm menos de 2000 habitantes (Breuillard 2016, 482); no Reino Unido a média populacional por 

município é de 130.000 habitantes (Hulst e van Montfort 2007).  

Em termos de modelo de cooperação intermunicipal existem diferenças substanciais entre países. 

Em Portugal o modelo é bastante regulado, onde se denota um elevado controle por parte da 

administração central (Council of Europe 2007, 7). No polo oposto encontramos países como o Reino 

Unido. Há ainda a referir a existência de diferentes níveis de poder nos diversos países. Como referem 

diversos autores (Reis, 2015; Oliveira e Breda-Vázquez, 2016), no nosso país não existe um nível 

intermédio de poder, legitimado democraticamente, entre o poder central e o loca l, facto que “obriga 

frequentemente a uma repartição pouco racional das competências” (Oliveira e Breda -Vázquez 2016, 

85). Os mesmos autores argumentam que tal situação deu origem a diferentes modalidades de 

associativismo intermunicipal. 

Sucede que, face às grandes mudanças e aos contextos em que desenvolvem a sua ação, os atores 

municipais veem-se confrontados com a necessidade de inovar as formas de atuação, para melhor 

responderem às necessidades, aos desafios das populações e à prossecução dos interess es próprios 

destas. 

3. Uma investigação em curso  

De modo a entender a dinâmica do sistema de cooperação entre os municípios do Alto Alentejo 

através da identificação, caracterização e hierarquização das variáveis mais importantes para o 

funcionamento do sistema de cooperação e a proceder à identificação dos desafios associados ao 

processo de cooperação intermunicipal, colocámos, entre outras, as seguintes questões: Que fatores 

endógenos e exógenos influenciam o sistema de cooperação entre os atores municip ais? Quais as 
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lógicas que mobilizam os atores e que fatores inibem as relações de cooperação? O que mobiliza a 

decisão de desenvolver relações de cooperação entre atores municipais? Qual a possibilidade dos 

atores municipais desenvolverem uma estratégia coletiva tendente ao reforço da cooperação? Quais 

os desafios que atualmente se colocam às relações de cooperação entre municípios?  

Neste texto apresentamos e analisamos dados ainda preliminares de parte da investigação em curso, 

revelados pelas entrevistas realizadas aos informadores-chave acerca dos fatores de influência, 

barreiras e desafios à cooperação, e dados relativos a documentos arquivados nos serviços dos 

municípios que evidenciam as relações de cooperação entre eles.  

A recolha e análise de dados foi realizada através de diversas técnicas de investigação: a) recolha 

documental de investigações e/ou artigos científicos sobre a matéria, legislação (desde 1976 até à 

atualidade), de outros documentos técnicos produzidos pelos municípios ou pelas suas e struturas 

associativas e de documentos arquivados nos municípios que constituem a NUT III Alto Alentejo e 

que manifestam relações de cooperação entre si, após o ano de 1976; b) entrevistas a informantes -

chave, com a finalidade de melhor conhecermos a realidade em estudo, ou seja, definirmos o sistema 

da cooperação intermunicipal - foram realizadas quatro entrevistas semiestruturadas com 

especialistas sobre cooperação intermunicipal, sendo que todos estes informadores -chave trabalham 

no âmbito da cooperação há vinte ou mais anos, tendo acompanhado a evolução deste processo ao 

longo do tempo1. 

No que concerne aos documentos recolhidos nos serviços dos municípios, a recolha foi efetuada entre 

setembro de 2015 e junho de 20162. Foi realizado o levantamento de 562 documentos em 11 dos 15 

municípios que integram a NUT Alto Alentejo. Após análise destes documentos, estabilizou -se o 

universo em 316 documentos. As denominações dos documentos são muito diversificadas, foram 

referenciadas mais de 30 designações.  

As entrevistas foram realizadas entre novembro de 2015 e abril de 2016. A análise dos dados foi 

realizada através da técnica de análise de conteúdo, operacionalizada com o Software atlas.ti.  

3.1. Relações de cooperação entre municípios do Alto Alentejo evidenciadas nos documentos  

Alguns trabalhos concretizados sobre a cooperação intermunicipal (Hulst e Van Montfort, 2007; 

Ribeiro e Faria, 2009; Bel e Warner, 2013; Cravacuore, 2016) constatam que existe uma 

multiplicidade de áreas em que se materializa a cooperação intermunicipal, desde a cultura, o 

desporto, a integração social, o turismo, passando pela economia, pelo ambiente, pela administração, 

entre outras. 

Com base na recolha documental realizada, verificámos que existem interelações formalizadas entre 

municípios deste território desde 1988. O primeiro documento mapeado é relativo à constituição de 

uma estrutura autónoma, uma associação de âmbito territorial nacional, a Associação Portuguesa 

                                                 

 

1 Três dos informadores-chave são técnicos de estruturas associativas municipais, com muitos anos de experiência 

profissional, e um é investigador científico na área do desenvolvimento territorial.  

2 A resposta dos municípios para autorizar a referida investigação teve uma variação temporal entre três dias e nove 

meses, houve quatro municípios que não responderam, apesar de terem sido efetuadas diligências diversas por parte dos 

investigadores. 
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dos Municípios com Centro Histórico. Nesta relação foram identificados dois municípios desta sub-

região. 

A análise efetuada aos documentos permitiu evidenciar as áreas em que os municípios do Alto 

Alentejo cooperaram (cf. quadro n.º 1). As cinco áreas em que mais acordos de cooperação houve 

entre municípios do Alto Alentejo são as do ambiente (43), associativismo intermunicipal (35), 

modernização (27), planeamento (23) e energia (22). 

 

Quadro n.º 1 – Distribuição de documentos por área de cooperação intermunicipal no Alto Alentejo, 
entre os anos de 1988 e 2015. 

 

Fonte: Elaboração própria 

Sabemos que ao longo dos anos estas áreas de cooperação se têm vindo a alterar, fruto de diversos 

fatores. Entre eles está o quadro normativo (nomeadamente a legislação nacional), conforme 

preconizam autores como Hulst e Van Montfort (2007) ou Cravacuore (2016). A análise da legislação 

portuguesa sobre este assunto mostra-nos que entre 1981 e 2015 existiram três grandes alterações 

legislativas (cf. quadro n.º 2): 1981, 2003 e 20083.  

 

Quadro n. º 2 – Sistematização da legislação com relevância para o  
associativismo municipal em Portugal 1981/2013 

Regime Jurídico Sumário 
Decreto-lei n.º 266/81, de 15 de 
setembro 

Aprova o regime jurídico da associação de municípios 

Decreto-lei nº 412/89, de 29 de 
novembro 

Estabelece o regime jurídico das associações de municípios 

Lei nº 44/91, de 2 de agosto  
Cria as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, definindo a sua orgânica, 
competência e atribuições 

Lei nº 58/98, de 18 de agosto Lei das empresas municipais, intermunicipais e regionais 

                                                 

 

3 Foram afastados os instrumentos legislativos que não tiveram qualquer influência neste território: Lei 44/91, de 2 de 

agosto; Lei nº 58/98, de 18 de agosto; Lei nº 10/2003, de 13 de maio. 

Área Total

Ambiente 44

Assoc Municipal 35

Modernização Adm 27

Planeamento 23

Cooperação técnica 23

Energia 22

Turismo 19

Desporto 16

Cultura e Património 16

Mobilidade 15

Proteção Civil 13

Ação Social 10

SHS 9

Fins Gerais 9

Empreendedorismo 9

Desenvolvimento Regional 8

Educação 7

Outros 7

Formação 4

316



20 | Ana Bala o e Jose  Saragoça 

 

  

Regime Jurídico Sumário 

Lei nº 10/2003, de 13 de maio 
Estabelece o regime de criação, o quadro de atribuições e competências das 
áreas metropolitanas e o funcionamento dos seus órgãos 

Lei nº 11/2003, de 13 de maio 
Estabelece o regime de criação, o quadro de atribuições e competências das 
comunidades intermunicipais de direito público e o funcionamento dos seus 
órgãos 

Lei nº 45/2008, de 27 de agosto 
Estabelece o regime jurídico do associativismo municipal, revogando as Leis 
n.º 10/2003 e n.º 11/2003, de 13 de maio 

Lei 50/2012, de 31 de agosto 
Regime jurídico da atividade empresarial local e das participações 
municipais 

Lei n º 22/2012, de 30 de maio Regime jurídico da reorganização administrativa territorial autárquica 

Lei n º 11-A/2013, de 28 de 
janeiro 

Reorganização administrativa do território das freguesias 

Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro 

Estabelece o regime jurídico das autarquias locais, aprova o estatuto das 
entidades intermunicipais, estabelece o regime jurídico da transferência de 
competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades 
intermunicipais e aprova o regime jurídico do associativismo autárquico 

Fonte: Elaboração própria 

 

Tendo presente esta realidade entendemos que deveríamos realizar uma categorização que 

respondesse a este fator externo. Assim, verificamos que as áreas de intervenção da cooperação entre 

municípios se alteram ao longo do tempo e cada período temporal é marcado por determinadas áreas 

de interação entre estes atores. Podemos verificar (cf. quadro n.º 3) que entre 1990 e 2003 o maior 

número de documentos registados enquadram-se na área do Ambiente. 

 
Quadro n.º 3 – N.º de protocolos por áreas de cooperação nos diversos períodos temporais 

Área até 1989 
1990-

2003 

2004-

2008 

2009-

2015 
Total 

Planeamento 0 6 11 6 23 

Associativismo Municipal 1 16 14 4 35 
Desporto 0 2 7 7 16 
Energia 0 0 0 22 22 

Ambiente 0 22 12 10 44 
Mobilidade 0 10 2 3 15 
Formação 0 1 2 1 4 
Cooperação técnica 0 11 6 6 23 

SHS 0 2 3 4 9 
Turismo 0 5 1 13 19 
Educação 0 1 3 3 7 

Ação Social 0 0 5 5 10 
Fins Gerais 0 3 3 3 9 
Empreendedorismo 0 2 4 3 9 

Modernização Adm 0 5 13 9 27 
Desenvolvimento Regional 0 3 5 0 8 
Cultura e Património 0 4 8 4 16 
Proteção Civil 0 0 7 6 13 

Outros 0 2 2 3 7 

     316 

Fonte: Elaboração própria 

Entre 2004 e 2008 surgem novas áreas de cooperação, em que dois ou mais municípios se envolvem: 

é o caso da Proteção Civil e da Ação Social. A Modernização Administrativa adquire, neste período 

temporal, uma importância significativa. 
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No último período de análise constata-se que as áreas objeto de relações de cooperação entre 

municípios se alteram significativamente. A Energia e o Turismo aparecem com um elevado 

protagonismo. 

A análise dos documentos arquivados em cada um dos municípios possibilitou-nos o conhecimento 

sobre as áreas em que os municípios se envolvem para satisfazer interesses ou colmatar 

necessidades, importou-nos aprofundar o conhecimento sobre esta realidade, tornou-se importante 

ter acesso e analisar a outro tipo de saberes. 

3.2. Para compreender o funcionamento do sistema de cooperação: os 
resultados das entrevistas a informadores-chave 

As razões pelas quais os municípios optam por enveredar e envolver-se num processo de cooperação 

são múltiplas. Diversos autores já se debruçaram sobre os fatores que influenciam o 

desenvolvimento destes processos associativos. Alguns, como Cankar, Seljak e Petkovšek (2014), 

falam de uma tipologia assente em fatores internos e externos. Outros, Hulst, Rudi et al. (2009), falam 

do contexto institucional nacional e dos fatores de desenvolvimento. Outros ainda , como Teles (2016, 

11-12), mencionam aspetos como a natureza dos problemas, a história anterior da cooperação, a 

identidade e o contexto territorial, a existência de relações de poder equilibradas, o contexto 

institucional, a influência externa, os resultados esperados e o perfil organizacional. 

A fim de compreender o sistema e a dinâmica do processo de cooperação para o território em análise 

questionámos os nossos informadores-chave acerca da cooperação operada entre municípios deste 

território ao longo dos últimos anos. Concretamente, procurámos desocultar os fatores que, na 

opinião dos informadores-chave, influenciam a cooperação intermunicipal. 

De acordo com os dados analisados, os fatores que influenciam as relações de cooperação entre os 

municípios são os seguintes: Contexto económico e social; necessidades e ou interesses; 

personalidade dos atores; preferências dos Governos Locais; proximidade geográfica; regulação 

externa; regulação nacional e cultura da cooperação. Vejamos. 

O fator mais vezes apontado como influente é relativo a necessidades e interesses dos municípios. 

porque há uma aquisição que eles se calhar, por si só, eles não conseguiriam fazer e…entre todos 

eles vão conseguir, vão conseguir, com um custo muito menor (IC1);  

nos quadros de necessidade semelhante, ao nível da educação, ao nível da cultura… (IC2); 

 …há coisas que ganham muito com a cooperação, não é? Há iniciativas, para já há iniciativas que 

poucos municípios ou nenhum teriam capacidades para realizar (IC4) 

Como podemos verificar, as necessidades e os interesses são muito diversos. Nas entrevistas 

identificamos por exemplo: Interesses na redução de custos das ações; responder a fatores externos 

como constituir-se como Beneficiário no âmbito dos Avisos das candidaturas a determinados 

programas; falta de recursos para concretizar determinados projetos.  

A Cultura da Cooperação é outro dos fatores que os informadores chave referem com maior 

frequência. Neste âmbito, foi possível identificar que esta cultura é feita com base na tradiçã o dos 

atores participarem neste tipo de relações e com base no sucesso de experiências anteriores.  

… acabaram por ver que a coisa, de facto, resultava e que sairiam muito…muito beneficiados se de 
facto cooperassem uns com os outros. (IC1) 
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a cooperação quando é bem-sucedida acaba por ter um efeito contagiante brutal. E é por isso é que, 
às vezes, esta questão das cooperações nalguns territórios, às vezes, passa por alguns projetos bem-
sucedidos ou por algumas entidades que foram bem-sucedidas nesse formato e isso tem um grande 
efeito demonstrativo (…) (IC3) 

Um outro fator prende-se com a Regulamentação Nacional. Em Portugal a cooperação entre atores 

municipais é bastante regulada e sujeita ao controle da Administração Central. As entrevistas 

realizadas evidenciam que a Regulamentação Nacional exerce a sua influência nas relações de 

cooperação entre municípios  

no último ano e meio…por necessidade de dar cumprimento às novas orientações da política 
de coesão 2014-2020 e muito do instrumental que está previsto no Acordo de Parceria Portugal 
2020 e também no Plano de Ação Regional do Alentejo, cada uma das CIM´s, desenvolveu um 
procedimento de planeamento em conjunto que tinha a ver com a construção da Estratégia 
Integrada de Desenvolvimento Territorial.” (IC3)  

Ou, como diz o IC4: a lei das associações de municípios, neste momento, é praticamente obrigatória; 

obriga os municípios a associarem-se, mais…tem uma configuração territorial obrigatória, etc.  

Importa também aqui revelar a importância que a União Europeia exerce sobre os países integrados. 

A este respeito os informadores-chave referem  

Eu creio que um dos principais, que levou nos últimos quatro anos a este estreitamento dos 
laços, digamos, entre municípios foi também ao nível do Quadro Comunitário de Apoio, o facto 
de se dar prioridade aos projetos intermunicipais” (IC1); “também os municípios portugueses 
reagiam aquilo que era um conjunto de instrumentos que desde 1991 a União Europeia foi 
criando para a cooperação entre cidades e regiões, à escala da União Europeia (IC3) 

Os municípios, por se constituírem como atores são também fontes primárias dos processos de 

cooperação (Balão, 2014). Assim, as Preferências dos Governos Locais influenciam o 

desenvolvimento de relações entre estas entidades: Nós temos uma Associação Nacional de 

Municípios, a CIMBAL, a CIMAA antes de serem comunidades eram associações de municípios e esse é o 

primeiro passo significativo da vontade dos municípios (IC3). 

À partida, poderíamos ser tentados a identificar a proximidade geográf ica como um dos principais 

fatores de cooperação entre municípios. Contudo, e apesar de ter sido identificado como fator de 

influência, este fator não se constitui como um dos principais identificados pelos nossos 

entrevistados. Somos, assim, levados a falar sobre a passagem dos territórios-zona para os 

territórios-rede identificados por Covas e Covas (2014) quando afirmam que “temos hoje a 

possibilidade de arranjar de múltiplas formas a coexistência de uma gama variada de diferentes 

territórios e sabemos, ainda, que nas sociedades atuais o território-rede começa por ser, não raras 

vezes, um território virtual com origem nos fluxos e nas conexões das redes” (Covas e Covas 2014, 

42). Devemos ter presente que, por vezes, devido a barreiras como a concorrência territorial ou a 

pressão interna (exercida, por exemplo, pelos munícipes), a cooperação com territórios próximos 

geograficamente é algo difícil, tal como podemos ilustrar com a seguinte afirmação:  

Porque nós próprios, munícipes, (…) temos aqui um papel que é também relevante, que é no 
fundo, nós apesar de sentirmos que os recursos públicos não chegam para tudo, que é preciso 
racionalizar e optar por localizações preferenciais das infraestruturas, o que na prática 
acontece é que os próprios munícipes pressionam muitas vezes esta concorrência. É no fundo ir 
ter com as respetivas autarquias e dizer: “parece impossível, na autarquia ali ao lado existe isto 
e isto e isto e na nossa… (IC3). 
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Diversos estudos têm identificado barreiras ao processo de cooperação intermunicipal (Hulst e van 

Montfort, 2007; Cankar, Seljak e Petkovšek, 2014, Teles, 2016). Os dados recolhidos no âmbito da 

nossa investigação junto dos informadores-chave acerca deste assunto apontaram para a valorização 

das seguintes barreiras (cf. quadro n.º 4): Distanciamento entre níveis de poder; Fatores Políticos; 

Individualismo dos atores; os Recursos; a Concorrência Interterritorial; a Pressão Interna e as 

Necessidades Organizacionais. 

Quadro n.º 4 – Barreiras à cooperação entre municípios 

 

Fonte: Elaboração própria 

Tal como refere Teles (2016), a cooperação não é uma questão relativa a uma escolha simples: 

implica uma entrega coletiva, partilha e negociação. Nas palavras de Delcamp (1997), este constitui-

se como um dos problemas mais difíceis com os quais se confrontam os governos locais. Na verdade, 

nenhuma estrutura governativa consegue governar de forma isolada; necessita de construir alianças 

capazes de responder aos desafios de cada contexto, no âmbito das suas estratégias. Tal implica um 

conjunto de competências nos próprios governantes e nas formas de governação. O desafio de 

desenvolver a cooperação intermunicipal torna-se, muitas vezes, aliciante para os governos locais 

em virtude de ser uma forma mais flexível que permite decidir sobre questões que necessitam de 

uma abordagem conjunta (Spicer 2013) ou uma inovação em “alcançar papel de protagonista na 

Globalização, contrariando o discurso homogeneizador até então disseminado por ela” (Ribeiro e 

Toppan 2015, 30). 

Atendendo à longa tradição dos processos de cooperação em alguns países poderemos não 

considerar como uma nova forma de governação, mas pode estar mais capacitada para responder e 

lidar com a mudança do mundo de hoje do que outras formas de governo (Hulst e van Montfort 2007). 

Contudo, tal como defende Teles (2016, 5), “networked governance is much more than simple 

coalition-building”. 
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As relações de complementaridade visam satisfazer determinadas necessidades diagnosticadas e 

promover a mudança, quer através da criação de novos serviço s ou novos produtos, quer através da 

atração de recursos para os seus territórios. Por isso, a cooperação é um processo mobilizador da 

ação coletiva, encontrando novas soluções, novos processos ou até novas metodologias de 

governação (Guerra 2006). 

3.3. Desafios ao Modelo de Governação da cooperação entre municípios 

No âmbito do presente artigo propusemo-nos refletir também sobre a(s) forma(s) como o sistema 

de cooperação intermunicipal pode contribuir para reinventar os modos de governo dos seus atores. 

Este é, certamente, um dos desafios que se coloca à cooperação intermunicipal.  

De forma a enunciar as dimensões e as “hipóteses” associadas («possibilidades de futuro») 

questionámos os informadores sobre «Quais são os desafios que se colocam aos municípios no 

âmbito da cooperação?». Assim, verificámos que os desafios que se colocam a este processo são 

essencialmente oito (cf. quadro n.º 5), a saber e por esta ordem: modelo de governação (30 unidades 

de registo captadas nas entrevistas); reinvenção da estratégia territorial (21); aprofundar o processo 

de cooperação (15); desenvolvimento do território (14); integração de novos atores (14); novos 

domínios (10); aprendizagem/capacitação (9); e liderança (2).  

 

Quadro n.º 5 – Desafios da Cooperação mais referidos pelos entrevistados 
(Total de unidades de registo) 

 

Fonte: Elaboração própria 

Centremo-nos nas explicações dos entrevistados sobre o principal desafio (modelo de governação). 

Os dados revelaram três dimensões relativas ao modelo de governação: contexto or ganizacional 

interno; contexto organizacional externo; estabilidade do modelo de cooperação ( cf. quadro n.º 6).  

Os desafios ao nível do contexto organizacional interno respeitam à integração e responsabilização 

de novos atores, à capacidade de decisão e de organização de serviços partilhados, à partilha e ao 

poder.  

Quanto à integração e responsabilização de novos atores no seio da cooperação intermunicipal, 

diversos autores abordam esta questão, por um lado, porque a cooperação intermunicipal possui 

características diferentes nos diversos países, por outro lado, pela pertinência no atual contexto 

social e económico.  
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Quadro n.º 6 – Modelo de Cooperação 

Conceito Evidência Dimensão Componente 

 

 

 

Modelo de 

Governação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de 

Governação 

A responsabilização de todos os envolvidos nos processos, todos 
[enfase] significa os políticos, mas muitos têm que interagir 
com os stakeholders locais e com os atores que estão implicados  

Contexto 

organizacional 

interno 

Integração e 

Responsabilidade 

Penso que todos teríamos a ganhar se enveredássemos pela, 
pelos sistemas de cooperação e falo nos mais diversos níveis da 
gestão autárquica: ao nível dos equipamentos desportivos, ao 
nível da própria administração até dos sistemas integrados que 
estão na base dos processos de modernização administrativa, o 
balcão único…  

Partilha 

o que se fala hoje é de quatro vértices da cooperação e assumir 
isto de forma regular, as autarquias, a própria Administração 
Pública, em sentido lato, as empresas e as universidades,  

Poder 

Aqui podemos, pronto… nestas que eu falei, dos combustíveis, 
nestes projetos, nestes processos, as câmaras são livres de 
aderir, em função das suas necessidades, portanto, há aqui um 
sistema muito aberto, de confiança e que pode trazer ganhos se 
estiverem associadas e se cooperarem.  

Capacidade de 

decisão/organização 

serviços partilhados 

temos aqui uma dificuldade, nós não temos uma Região 
Administrativa que é um elo importante para resolver 
problemas ou pensamos nós que dá uma ajuda ao nível do 
processo de democracia, a nível do processo democrático.  

Contexto 

organizacional 

externo 

Níveis intermédios 

de poder 

O comprometimento das pessoas com os processos de 
desenvolvimento, mas também o comprometimento dos 
governos com os territórios mais fragilizados. 

Interelação entre 

níveis de poder 

 importava até criar condições, legislativas ou outras ou de 
continuação de consolidar os instrumentos de planeamento que 
hoje já existem, para estabilizar condições de cooperação 
efetivamente, para tornar claro as condições em que certas 
coisas podem acontecer e devem acontecer.  

Estabilidade 

do modelo de 

cooperação 

Regulamentação 

não é só uma institucionalização da cooperação, há uma 
profissionalização cooperação, que é no fundo dizer: são 
aquelas pessoas que são contratadas para esse efeito, sobre as 
quais incide a responsabilidade do sucesso e do insucesso.  

Profissionalização 

 devia desaparecer as limitações ao princípio de voluntariado, 
digamos assim; devia, apesar de tudo, haver mais apoio 
financeiro aos municípios… 

Financiamento 

(…) trabalhar mais na divulgação junto da população em 
geral(…) precisamos de as divulgar e de as prestigiar junto das 
pessoas para que elas sejam, pronto, vistas como estruturas 
importantes para a resolução dos problemas das pessoas, que é 
para isso que estas organizações todas existem.  

Comunicação 

Fonte: Elaboração própria 

A participação de outros atores constitui-se também como uma forma de legitimação das decisões e 

de transparência (Mol, 2016). Ela pode ser um importante veículo de comunicação e fonte de 

conhecimento (Cankar, Seljak e Petkovšek 2014) entre atores de natureza diferente para com 
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objetivos comuns. Moscarelli e Kleiman (2015) que escreveram acerca da diversidade de atores na 

Região Urbana de Grenoble (França) referem que “é primordial a existência de relações políticas 

consensuais e estáveis, mesmo com uma classe política antagónica (…) as relações partidárias foram 

colocadas em segundo plano, em prol de um consenso onde foram antes privilegiados os objetivos 

de desenvolvimento territorial que os objetivos políticos dos atores locais.” (Moscarelli e Kleiman 

2015, 12). Também sobre este assunto, Vale e Queirós (2015) citando Salet et al. (2003) e Faludi 

(2010), dizem que “o futuro constrói-se articulando as diferentes entidades urbanas e interesses 

através da conectividade organizada, essencial para o reforço da capacidade institucional e da coesão 

territorial”.  

As autarquias locais têm vindo a assumir um conjunto de atribuições que nem sempre são 

acompanhadas dos respetivos meios financeiros, o que causa constrangimentos à execução dessas 

atribuições e, nos últimos anos, perante a crise da dívida pública, houve um grande enfoque sobre a 

consolidação das contas das autarquias. No que concerne à capacidade de promover a partilha de 

serviços, Cândido de Oliveira et al. (2015) apresentam alguns modelos europeus sobre essa partilha. 

Segundo estes autores, a partilha de serviços entre municípios constitui-se como um modo de 

aproveitar o efeito de escala e evitar a multiplicação de estruturas, sem que nunca se coloque em 

causa os objetivos de proximidade e de acesso a esses serviços: “os modelos de serviços partilhados 

têm um grande potencial na melhoria do desempenho dos organismos públicos, podendo resultar 

em diversas vantagens, não só relacionadas com o ganho económico, mas também com a qualidade 

dos serviços prestados aos cidadãos” (Cândido de Oliveira et al. 2015, 4). 

Como referenciado por Reis “um território é também um lugar onde se inscrevem relações de  poder” 

(Reis 2015, 37). Importa que as mesmas sejam definidas e mapeadas, o autor afirma que a existência 

de forças e capacidades distribuídas de forma díspar entre múltiplos atores e em diferentes escalas 

(Reis 2015, 38). 

No que concerne à capacidade de decisão esta incorpora o carácter voluntário. Num estudo realizado 

por Riera e Ganau (2009) sobre as redes de cidades da Catalunha, citado por Farinós (2009), é 

referido que a vontade e a decisão política são elementos essenciais para a criação de redes. Também 

Moscarelli e Kleiman (2015) identificam o voluntarismo como fator de sucesso na associação entre 

entidades territoriais. 

No contexto organizacional externo identificam-se as seguintes dimensões: Níveis intermédios de 

poder (existência) e a interelação entre os diversos níveis de poder. Pode-se referir que Cankar, 

Seljak e Petkovšek (2014) também falam nestes fatores como impactantes na cooperação. Num 

estudo sobre a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (Nico 2013), a autora afirma que “As 

Comunidades Intermunicipais poderão ser um meio para a descentralização administrativa, mas não 

para a correção das assimetrias regionais e consequente desenvolvimento regional. Com base nos 

dados recolhidos, o modelo de gestão territorial considerado mais correto é o das regiões autárquicas 

supramunicipais” (Nico 2013, 152). No que concerne à interelação entre os diversos níveis de poder 

administrativo, como explanam Oliveira e Breda-Vázquez (2016), a cooperação intermunicipal é 

confrontada com obstáculos à sua concretização, sendo que uma das dificuldades apontadas é a 

resistência desencadeada pelas estruturas administrativas nacionais, regionais e locais (Oliveira e 

Breda-Vázquez 2016, 84). Os autores referem que as “dificuldades de articulação entre sectores e 

níveis de decisão no seio da administração pública” (Oliveira e Breda -Vázquez 2016, 84) 

comprometem o desenvolvimento de relações horizontais e de programas territorializados baseados 

na descentralização. Em Portugal, esta questão adquire uma especial relevância devido a não existir 
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um nível intermédio de administração, ao que alguns autores (Reis, 2015; Oliveira e Breda -Vázquez, 

2016) chamam de Estado «binário», apenas com duas dimensões, a local e a central.  

Farinós (2009) acerca do aproveitamento do potencial territorial endógeno como fator do 

desenvolvimento equilibrado menciona as novas formas de governança, nomeadamente entre 

diferentes níveis de administração e também “el desarrollo de partenariados (entre territorios –

cooperación territorial- y entre actores locales, regionales y nacionales implicados - stakeholders)” 

(Farinós 2009, 11). Este autor salienta ainda que o objetivo de coesão territorial preconizado pela 

União Europeia pretende promover um desenvolvimento territorial através da cooperação, da 

coordenação insectorial, interescalar ou multinível (desde a escala local até à UE) com a participação 

de atores de natureza diversa (Farinós 2009, 12). 

Quanto à dimensão Estabilização do Modelo, os informadores-chave identificam a Regulamentação, 

a Profissionalização, o Financiamento e a Comunicação como componentes desta dimensão. No 

quadro n.º 6 podemos observar algumas das afirmações proferidas sobre esta dimensão.  

Teles (2016) refere-se à estabilidade como uma dimensão-chave da capacidade dos acordos de 

cooperação, podemos assim, por analogia, transpor também para associar a estabilidade ao modelo 

de cooperação. A compreensão do modelo pelos diversos atores poderá, eventualmente, contribuir 

para o seu desenvolvimento, não significando isto que o mesmo não venha a ser avaliado e 

modificado pelos atores. Conforme referido, “cooperation between municipalities is certainly the 

least studied, with more questions still to be addressed and a large amount of o pportunities to 

explore” (Teles 2016, 80). 

Considerações Finais 

A cooperação entre municípios é um fenómeno que se desenvolve em diferentes países, sob uma 

grande diversidade de modelos. Estes arranjos relacionais constituem-se como uma resposta a 

questões tão diversas como a necessidade de corresponder a  novas atribuições, fazer face ao 

contexto de globalização tal como idealizado pelo modelo neoliberal, ultrapassar problemas e/ou 

limites comuns.  

Os dados analisados mostram que todos os municípios se relacionam entre si, de modo formal, e 

evidenciam a existência de diversas áreas de cooperação em áreas que se vão alterando ao longo do 

tempo, na alegada tentativa de dar resposta às diversas necessidades dos municípios, quer ao nível 

da sua organização, quer na prestação de serviços à população.  

Relativamente às variáveis do sistema no âmbito desta comunicação foram trabalhados dados 

alusivos às variáveis: fatores de influência, barreiras e desafios. As duas primeiras variáveis 

evidenciam elementos importantes para a caracterização das relações entre municípios, mas, 

atendendo à metodologia da investigação, havia também que abordar os desafios que se colocam aos 

atores, especialmente quando nos situamos no campo da sociologia da ação, onde se evidenciam as 

capacidades dos atores para a produção da mudança. Assim, através da análise documental da 

bibliografia sobre o objeto e das entrevistas realizadas a informadores chave foi possível identificar 

diversos fatores que influenciam as relações entre municípios bem como as barreiras que é 

necessário ultrapassar relativamente a essas relações. Quanto aos fatores de influência são 

identificados: o contexto económico e social; necessidades/interesses; personalidade dos atores; 

preferências dos Governos Locais; proximidade geográfica; regulação externa e interna e a c ultura 

da cooperação. Relativamente às barreiras foram identificadas o distanciamento entre níveis de 
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poder, os fatores políticos, o individualismo dos atores, os recursos, a concorrência interterritorial, a 

pressão interna e as necessidades organizacionais. 

Acerca dos desafios ao modelo de governação, verificou-se que este conceito enquadra diversas 

dimensões, tais como contexto organizacional, interno e externo, e a estabilidade do modelo de 

cooperação. Pela análise empreendida, os atores deverão ter presente na sua ação a necessidade de 

integrar novos atores no seio da cooperação, uma integração global, com responsabilidades 

assumidas. Note-se que o modelo de governação deve responder à necessidade de relação entre 

diversos níveis de poder, local e central. Os informadores-chave levantam ainda a necessidade da 

institucionalização de um poder regional, que ainda não existe. Este desafio contempla também a 

necessidade de se equacionarem medidas de estabilização do modelo como o seu financiamento, a 

comunicação entre atores (municípios, entidades diversas e populações). Assim, este desafio coloca 

múltiplos caminhos possíveis, sendo necessário que os atores municipais definam as escolhas 

estratégicas face aos desafios identificados (Godet 2000). 
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Resumo 
A vila de Serra Grande localiza-se na cidade de Uruçuca, sul da Bahia, na Costa do Cacau. Com 2.400 
moradores, a maioria com poder aquisitivo entre parâmetros mínimos, a vila é carente de serviços públicos 
essenciais, dentre eles serviços bancários. Analisando essa situação, a Organização Não Governamental 
CARE Brasil instituiu o Banco Social Jangada em parceria com a Prefeitura Municipal de Uruçuca, o Instituto 
Floresta Viva e o Banco do Brasil, após um estudo de viabilidade econômica e social. O objetivo desse 
projeto foi levar serviço bancário a essa parcela da população excluída, promovendo a inclusão bancária da 
comunidade e fomentando a economia local. Essa experiência permite concluir que, apesar das dificuldades 
e limitações enfrentadas na prática desse modelo, o Banco Social Jangada trouxe benefícios para a 
comunidade uma vez que possibilitou inclusão e educação financeira, fomentando a economia e o 
desenvolvimento local. 
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1. Introdução 

Na atualidade ainda nos deparamos com questões de injustiça e desigualdade social que são 

enfrentadas através de diversas formas de organização social. Um exemplo são os casos de economia 

solidária, tratados por programas governamentais e não governamentais e que buscam a melhoria 

da qualidade de vida de comunidades de determinados territórios (Rigo 2014). Sua principal 

estratégia consiste na inclusão financeira através dos Bancos Comunitários de  Desenvolvimento – 

BCD, que implementam ações de acesso a serviços bancários básicos, crédito e moeda social. Para 

França Filho (2002, 13), as instituições de economia solidária “são experiências que se apoiam sobre 

o desenvolvimento de atividades econômicas para a realização de objetivos sociais”. 

 A vila de Serra Grande localiza-se na cidade de Uruçuca, sul da Bahia, na Costa do Cacau, região com 

alto fluxo de turistas do Sudeste. É vizinha da APA Serra Grande e da estrada -parque. Com 2.400 

moradores, a maioria agricultores familiares e comerciantes, a vila fica aproximadamente a 40 km 

das cidades de Uruçuca e de Ilhéus, e a 30 km da cidade de Itacaré. Para realizar operações bancárias 

a população dessa comunidade se deslocava para as cidades de Ilhéus ou Uruçuca, perdendo boa 

parte do dia em deslocamento e muitas vezes gastando mais com passagem do que o valor da conta 

a ser paga. 

A partir dessa situação um projeto de banco comunitário foi implantado, com parcerias locais, para 

proporcionar acesso e inclusão financeira a essas pessoas. O objetivo desse projeto da Vila de Serra 

Grande foi levar serviço bancário a essa população excluída, promovendo, além da inclusão bancária 

da comunidade, fomento da economia local. 

Tendo como enquadramento metodológico o desenho qualitativo através do estudo de caso, o 

presente artigo propõe-se evidenciar esta experiência de economia solidária implantada no litoral 

sul da Bahia. 

Abstract 

The village of Serra Grande is located in the city of Uruçuca, south of Bahia, on the Cocoa Coast. With 2,400 
residents, most of them with purchasing power between minimum parameters, the village is devoid of 
essential public services, among them banking services. Analyzing this situation, the Non-Governmental 
Organization called CARE Brazil established Banco Social Jangada (Jangada Social Bank) in partnership 
with the Municipality of Uruçuca, Instituto Floresta Viva and Banco do Brasil, after an economic and social 
feasibility study. The objective of this project was to provide banking services to this part of the excluded 
population, promoting the banking inclusion of the community and fomenting the local economy. This 
experience allows us to conclude that, despite the difficulties and limitations faced in the practice of this 
model, Banco Social Jangada brought benefits to the community since it allowed inclusion and financial 
education, fomenting local economy and development. 
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2. Fundamentação Teórica 

Considerando a existência de desinteresse e incapacidade do formal siste ma financeiro em suprir as 

carências de serviços financeiros da população mais pobre, Carvalho e Abramovay (2004) afirmam 

que organizações locais teriam a habilidade de oferecer esses serviços adentrando nas relações 

locais. “Essas práticas associativas se fundamentam em relações de proximidade, confiança e 

solidariedade (Rigo 2014)”. 

Os bancos comunitários são serviços financeiros solidários baseados nos princípios de economia 

solidária. Juridicamente o banco comunitário é um correspondente bancário sem fins lucrativos. A 

tecnologia social do banco comunitário possibilita levar serviços de microfinanças a territórios de 

baixo capital social. Segundo França Filho e Silva Júnior (2009, p.103), os BCD são “uma prática de 

finanças solidárias de apoio às economias populares de territórios com baixo índice de 

desenvolvimento humano”. Nesse perfil de território se encontra a Vila de Serra Grande. 

De acordo com Silva (2011), a população nativa de Serra Grande possui poder aquisitivo entre 

parâmetros mínimos e sua estrutura de serviços é tradicional, constituindo-se de mercearias, 

restaurantes, bares, quitandas, mercados, farmácia e lanchonete. Entretanto, foi diagnosticada a 

carência de serviços públicos essenciais na vila, dentre eles serviços bancários. Apesar de p ertencer 

ao município de Uruçuca, a vila fica afastada deste, o que torna ainda mais inacessíveis os serviços 

básicos dos quais a população necessita e possui direito. 

A prática da economia solidária consiste em uma estratégia que visa a dinamização dos fluxos 

econômicos locais, inspirado na tecnologia de bancos comunitários do Instituto Palmas que difunde 

metodologias e tecnologias sociais desenvolvidas pelo Banco Palmas, um banco comunitário que 

criou um sistema econômico no Conjunto Palmeiras em Fortaleza – CE (Dikaios 2007). 

3. Metodologia 

Analisando a situação da comunidade da Vila de Serra Grande, a Organização Não Governamental 

CARE Brasil instituiu o Banco Social Jangada em parceria com a Prefeitura Municipal de Uruçuca, o 

Instituto Floresta Viva e o Banco do Brasil. A instalação do Banco Social Jangada na vila de Serra de 

Grande foi determinada após um estudo de viabilidade econômica e social realizado entre 

2008/2009. 

Definida a região, os parceiros realizaram mobilização e sensibilização da comunid ade local sobre 

microfinanças e articulação com associações comunitárias, comércio local e prefeituras, assim como 

atores locais para compartilhar os custos e as responsabilidades para a manutenção do banco 

comunitário. Celebrou-se contrato com o Banco Popular do Banco do Brasil, no qual a CARE Brasil 

era o gestor de correspondentes bancários. 

A população esteve presente em todo o processo, tendo escolhido, por maioria, o nome do banco e 

de sua posterior moeda social a ser implantada. O Banco Social Jangada foi instalado em um prédio 

público desativado em frente a praça central do núcleo urbano da vila, parte do centro comercial. O 

imóvel foi cedido pela prefeitura municipal de Uruçuca – BA, sendo reformado e adaptado para uso 

do banco. Para atuar no banco foi contrata uma jovem da comunidade, indicada pelos parceiros e 

contratada pela prefeitura. 
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4. Resultados e Discussão 

 A CARE Brasil iniciou suas ações na área de tecnologias financeiras no ano de 2006, visando maior 

acesso às microfinanças em comunidades de baixa renda. Suas primeiras experiências, entre 2006 e 

2007, foram: microcrédito através de organização especializada, na cidade de Itabuna – BA; 

articulação com microcrédito do banco comercial, em São Paulo – SP; e implantação e expansão da 

rede de bancos comunitários, nos municípios de Cajueiro da Praia, Parnaíba e São João do Arraial, 

todos no Estado do Piauí. 

 

Figura 1 - Fachada do Banco Social Jangada. 

 

Fonte: CARE 2011. 

A partir das experiências adquiridas na fase anterior, consolidou-se a expansão dos bancos 

comunitários nos anos de 2008 e 2009 (CARE 2011). Dentro dessa estratégia de expansão estava a 

implantação do Banco Jangada. Sua inauguração ocorreu em novembro de 2009. A figura 1 mostra a 

sede do banco: 

O banco funcionava de segunda à sexta e apresentava movimento diário, especialmente no início do 

mês para recebimento de pensão e pagamento de contas. A população local, tanto física quanto 

jurídica, passou a utilizar constantemente o banco, o que ratificou sua importância e contribuiu para 

apresentar o melhor rendimento dentre os bancos comunitários implantados pela CARE.  

Todo o movimento diário era registrado pela funcionária do banco e auditado pela CARE. Uma vez 

por mês a CARE realizava auditoria nos relatórios e extratos diários dos movimentos. Havia uma 

assistência remota do escritório de São Paulo, que auxiliava com problemas técnicos da máquina do 

banco. Já o contato com o Banco do Brasil era feito em agência situada na cidade de Ilhéus, por ser a 

mais próxima da vila. 

O projeto do Banco Social Jangada contou com o financiamento da Cargill Foundation para aporte 

inicial de suas operações. De acordo com CARE (2011), em apenas um ano de funcionamento o 

volume de operações do Banco Jangada contou com abertura de 14 contas, já que o banco a tuava 

como correspondente do Banco do Brasil e estava apto a abrir contas para o mesmo.  
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Neste período houve o total de 191 benefícios pagos, além de 12.554 recebimento de contas e mais 

outras 1.689 transações. O banco costumava receber também contas com valores altos, já que todo o 

comércio local passou a utilizá-lo. O Banco Social Jangada apresentou uma média de 740 pessoas 

atendidas por mês e uma média de valores movimentados ao mês de R$106.314,00 (CARE 2011).  

5. Considerações Finais 

Os BCD dos territórios possuem a “capacidade de influenciar na dinâmica das relações 

socioeconômicas locais e contribuir significativamente para as transformações em direção à 

melhoria das condições socioeconômicas dos moradores do território (Rigo 2014, 248)”. Após pouco 

tempo de funcionamento do Banco Social Jangada já foi possível observar as melhorias na vida da 

população e incrementos dos fluxos locais da Vila de Serra Grande. 

Tem-se os bancos comunitários como um modelo criativo e inovador de promoção da bancarização 

de regiões de baixa renda e fomento da economia e desenvolvimento local. Fica claro que esse modelo 

exige envolvimento da comunidade, com apoio e dedicação, trabalho voluntário e “recorrentes 

aportes de subsídios, seja por doações internacionais ou mediante convênios com recursos públicos, 

o que restringe a replicação desse modelo e impede o rápido ganho de escala” (CARE 2011, 26).  

A experiência da CARE Brasil com bancos comunitários deixa evidenciada a dificuldade financeira 

para implantação deste, pois a necessidade de subsídio é alta e precisa ser coberta, seja por captação 

de doação de empresas ou por meio de política pública. Esse é um dos grandes dilemas quanto a 

viabilidade e sustentabilidade financeira desses bancos. 

Este estudo de caso Banco Social Jangada permite concluir que, apesar das dificuldades e limitações 

enfrentadas na prática desse modelo, o banco analisado trouxe benefícios para a comunidade uma 

vez que possibilitou inclusão e educação financeira, fomentando a economia local. Fica a anális e do 

desafio quanto a sustentabilidade financeira e consequente independência dos parceiros para 

atuação. 

As recentes mudanças que vêm ocorrendo no cenário trazem novos modelos de microfinanças que 

complementam as experiências com bancos comunitários. Esta pesquisa não esgotou o estudo sobre 

o assunto, e sugere-se ampliar as pesquisas nessa área. 
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Resumo 
O aparecimento da autogestão em Portugal aconteceu no contexto do processo revolucionário de 1974-
1976. A autogestão nasceu de situações de crise e representou uma ferramenta para os trabalhadores. Com 
este trabalho, pretendemos reconstituir a trajetória histórica das empresas em autogestão em Portugal, até 
ao seu progressivo desaparecimento ao longo da década de 1980. A criação de um estatuto jurídico novo 
para as empresas em autogestão representou uma problemática central para a vida destas empresas. A 
questão da propriedade dos meios de produção e sobretudo da definição de uma “propriedade social” 
estavam no coração do desenvolvimento da autogestão em Portugal.  
Pretendemos também refletir sobre a presença da autogestão no ordenamento jurídico português. O 
subsetor autogestionário ainda integra o conjunto da Economia Social, definido em 2013. Iremos assim 
mostrar o paralelismo existente entre as empresas em autogestão e as cooperativas. A presença da 
autogestão na Constituição e na legislação pode ser vista como um recurso para pensar a Economia Social 
e os desafios que ela enfrenta hoje em dia em Portugal.  
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Introdução 

A Lei de Bases da Economia Social (LBES), aprovada em 2013, representou um passo fundamental 

no reconhecimento jurídico deste setor económico e das suas diversas componentes. Ao lado das 

cooperativas, das associações, das mutualidades e das fundações, esta Lei contempla o “subsetor 

autogestionário” (LBES, 8 de maio de 2013). A própria Constituição da República Portuguesa faz 

igualmente referência à autogestão. Com este trabalho, pretendemos estudar as empresas 

autogeridas que surgiram em Portugal após o 25 de abril de 1974. O ponto de partida deste trabalho 

foi o paradoxo entre a forte presença da autogestão no ordenamento jurídico português e a realidade 

económica atual – o facto de não existir hoje em Portugal nenhuma empresa autogerida (INE e CASES, 

2013).  

Pretendemos assim reconstituir a trajetória histórica da autogestão em Portugal e pensar o seu papel 

na Economia Social hoje. Gostaríamos de analisar o seu aparecimento durante o processo 

revolucionário português e os desafios legais colocados pela retoma da produção por parte de 

trabalhadores organizados. O objetivo será assim de avaliar o peso da autogestão na economia 

nacional, bem como de analisar o seu enquadramento no sistema jurídico português. A evolução do 

subsetor autogestionário permitirá também refletir sobre a própria evolução do regime político e 

económico em Portugal.  

O termo de autogestão nasceu nos anos 1950, a partir do caso da Jugoslávia, e foi usado por inúmeros 

movimentos sociais ao longo das décadas seguintes (Rosanvallon 1976). A autogestão exprime uma 

forma de emancipação social assente na democracia e na organização dos próprios trabalhadores. 

Bruno Jossa definiu a autogestão económica como “a gestão da empresa por parte de quem lá 

trabalha, com decisões tomadas com base no princípio democrático que atribui todo o poder à 

assembleia de trabalhadores e a cada trabalhador um voto” (Jossa 1998, 87).  

Começaremos por estudar o surgimento de experiências de autogestão em Portugal durante o 

período revolucionário. A retoma de produção por parte de coletivos de trabalhadores está 

intimamente ligado à queda do regime autoritário e às ruturas introduzidas pela democratização do 

Abstract 
Self-management experiences emerged in Portugal during the revolutionary process of 1974-1976. These 
experiences raised from crisis situations and appeared as a tool for the workers. In this paper, we intend 
to reconstruct the historical trajectory of self-managed firms in Portugal, until they progressively vanished 
during the 1980's. The creation of a new juridical status for self-managed firms was a key point for the 
continuity of these experiences. The issue of the property of the means of production, as long as the 
definition of a “social property”, were the main questions for the development of self-management in 
Portugal.  
We would like to reflect on the presence of self-management in the current Portuguese juridical system. 
The self-managed subsector also integrated the area of the Social Economy, as defined in 2013. We will 
show the parallelism existing between self-managed firms and cooperatives. The presence of self-
management in the Constitution and in the legal system could be seen as an asset in order to think Social 
Economy and its current challenges in Portugal.  
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país. Iremos depois analisar as problemáticas de ordem jurídica colocadas pelas experiências 

autogestionárias. A questão da definição do regime de propriedade era nessa época cen tral. 

Finalmente, a última parte deste trabalho será dedicada às razões do desaparecimento do subsetor 

autogestionário, bem como ao relacionamento do conceito de autogestão com a Economia Social hoje 

em Portugal.  

1.  O surgimento da autogestão em Portugal após o 25 de abril de 1974 

A queda do regime autoritário e o início de um processo revolucionário em 1974 marcou uma rutura 

clara na história portuguesa. O desenvolvimento de movimentos sociais trouxe um dinamismo novo 

aos movimentos associativo e cooperativo. O processo revolucionário português foi assim marcado 

pelo surgimento de órgãos populares de base, assente na transformação da vida quotidiana. 

Organizações de um tipo novo, como as Comissões de trabalhadores (no âmbito laboral) e as 

Comissões de moradores (nos bairros e nas aldeias) exprimiram as reivindicações das populações 

(Hammond 1988; Varela 2014).  

O movimento do poder popular surgiu como um projeto político e económico alternativo. Para 

Sidónio Gouveia, o poder popular constitui “uma forma de  administração em que não existem classes 

dirigentes, porque todos participam na direção das coisas a que todos interessam” (Gouveia 1976, 

14). O conceito de poder popular pode ser analisado como uma tradução do ideal autogestionário em 

Portugal. Assim, Rui Namorado defende que “o princípio autogestionário pode aspirar com 

verosimilhança a ser a identidade mais funda do 25 de abril” (Namorado 1986, 473 -474). 

No contexto revolucionário, surgiram experiências de autogestão como forma de luta dos 

trabalhadores para salvaguardar os seus empregos. A autogestão nasceu após situações de crise 

como a falência da empresa, a recusa pelos proprietários de aplicar as novas normas laborais ou 

ainda a saída de administradores comprometidos com o antigo regime. Ao lado das  greves, das 

manifestações de rua ou da publicação de jornais, a ocupação do local de trabalho apareceu como 

uma das ferramentas de luta dos trabalhadores. As ocupações tiveram um significado político, 

tratando-se de uma “subversão das estruturas do poder dentro da empresa” (Santos, Lima e Ferreira 

1976, 39). Nalgumas empresas a ocupação deu lugar a retoma da produção numa forma coletiva e 

despoletou experiências de autogestão.  

Os exemplos de conflitos laborais que resultaram numa retoma da produção são nu merosos nos 

meses que seguiram o 25 de abril. Em setembro de 1974, o dono da empresa têxtil Sousa Abreu em 

Guimarães decidiu fechar a empresa; em novembro de 1974, o patrão do restaurante Varanda do 

Chanceler em Lisboa anunciou a falência; durante o mesmo mês, a direção da Tinturaria Portugália 

respondeu às reivindicações dos trabalhadores com o lock-out da unidade de produção (Combate 

02/1975 e 03/1975, Flama 27/06/1975). As Comissões de trabalhadores tiveram um papel 

preponderante na organização do futuro económico das empresas em autogestão. O reinício da 

produção realizou-se após a eleição de uma Comissão de gestão e apareceu como uma resposta dos 

trabalhadores face ao risco de desemprego.  

A reforma agrária constituiu um caso à parte do desenvolvimento da autogestão em Portugal. As 

ocupações de terras nasceram da necessidade de resolver o desemprego e a precariedade dos 

assalariados rurais, sobretudo no Alentejo. A constituição de cooperativas agrícolas e de Unidades 

Coletivas de Produção (UCP) apareceram como formas de assegurar empregos fixos, bem como 

aumentar a produção nacional. Até 1976, mais de 1.100.000 hectares de terras agrícolas foram desta 
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forma ocupadas e resultaram na criação de mais de 450 novas unidades de produção (Drain, 

Domenech 1982). A reforma agrária resultou de uma ação mais ofensiva por parte dos trabalhadores 

rurais: não se tratava de manter o emprego, como nos setores industriais e dos serviços, mas de criar 

novas entidades de exploração da terra.  

O acesso a dados estatísticos precisos é uma das dificuldades para o estudo das empresas 

autogeridas. A Empresa de Publicidade de Tavira é muitas vezes referida como o primeiro caso de 

empresa em autogestão, logo em maio de 1974 (Comissão 1980). O número de empresas autogeridas 

aumentou fortemente, sobretudo durante o ano de 1975. Segundo um estudo do Instituto de Apoio 

às Pequenas e Médias Empresas, 937 empresas conheceram uma situação de autogestão entre maio 

de 1974 e novembro de 1979 (Comissão 1980). Segundo um outro documento de 1980 , o Secretário 

de Estado do Trabalho tinha conhecimento de 750 empresas, com um total de 30.000 trabalhadores.  

Os setores económicos mais representados são os da indústria metalúrgica e mecânica (25%), do 

têxtil (19%), das gráficas (11%), do comércio (10%). Segundo estes relatórios referidos, mais de 50% 

das empresas em autogestão tinham menos de 30 trabalhadores (Comissão 1980). O jornal Combate 

notou que estas experiências nasceram sobretudo em setores pouco industrializados, com uma mão-

de-obra pouco qualificada e com circuitos de produção e de comercialização curtos como é o caso 

dos setores dos têxtis, do mobiliário ou ainda dos laticínios (Combate 03/1975).  

A autogestão nasceu nos “pontos fracos” da economia, para retomar uma expressão de Henri 

Lefebvre num artigo de referência sobre a autogestão (Lefebvre 1966). A prática autogestionária 

surgiu sobretudo em empresas de pequenas e médias dimensões. A intervenção do Estado na 

economia, reforçada após o 11 de março de 1975, limitou-se muitas vezes às empresas de grande 

dimensão e aos setores estratégicos. A rutura do 25 de abril veio despoletar situações de crise 

latentes que conduziram a uma rutura entre a entidade patronal e os trabalhadores. A autogestão 

surgiu então como uma resposta concreta ao risco de desemprego, no seio de empresas em 

dificuldades económicas e financeiras.  

2. A procura de um enquadramento jurídico 

As experiências de autogestão nasceram fora da lei e rapidamente se impôs a necessidade de definir 

um enquadramento legal a estas empresas. A questão jurídica surgiu como central para os 

trabalhadores, com o objetivo de permitir a continuidade da produção. A ocupação de empresas e a 

retoma da produção puseram em causa o direito de propriedade. Os trabalhadores apoiavam-se 

numa “legitimidade revolucionária”, mas encontravam-se numa ilegalidade. Em consequência, os 

coletivos de trabalhadores não podiam realizar legalmente atos de venda, ter acesso às contas da 

sociedade ou ainda recorrer ao crédito.  

Logo em junho de 1974, o Ministério do Trabalho implementou um sistema de credenciais para dar 

margens de manobra aos trabalhadores. As credenciais eram uma medida provisória com vista a 

evitar o encerramento das unidades de produção, antes de resolver um estatuto definitivo para as 

empresas em autogestão. Este sistema foi prolongado por duas vezes pelo Secretário de Estado do 

Trabalho até fevereiro de 1976. A partir desta data, os Ministérios de tutela ficaram responsáveis 

pela atribuição de novas credenciais. No dia 24 de fevereiro de 1976, o Secretário de Estado comunica 

uma lista de 221 empresas em autogestão já credenciadas.  

Com vista a proteger os trabalhadores destas empresas, o Decreto -Lei nº821/76, de 12 de novembro, 

proíbe as ações de providência por parte dos proprietários, até a entra da em vigor de um estatuto 
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jurídico definitivo para as empresas em situação de autogestão. Os primeiros diplomas legais tinham 

assim como objetivo dar continuidade à produção nestas empresas. Estas medidas provisórias 

deveriam ser substituídas por um novo estatuto jurídico para as empresas em autogestão em 

Portugal.  

A entrada em vigor da Constituição da República Portuguesa em abril de 1976 criou garantias para 

as empresas autogeridas num contexto de transição com vista a “abrir caminho para uma sociedade 

socialista, no respeito da vontade do povo português, tendo em vista a construção de um país mais 

livre, mais justo e mais fraterno” (Caldeira e Silva 1976, 365). Um conjunto de disposições vieram 

inscrever a autogestão na nova ordem constitucional. O artigo 61º estabelece o apoio do Estado às 

experiências de autogestão. Os trabalhadores de pequenas ou médias empresas indiretamente 

nacionalizadas têm também a possibilidade de optar pelo regime autogestionário (artigo 83º). No 

setor particular da reforma agrária, o artigo 100º reconhece a exploração coletiva das novas unidades 

de produção.  

O texto da Constituição fundamenta a organização económica do novo regime em três setores de 

propriedade dos meios de produção: o setor público, o setor cooperativo e o se tor privado (artigo 

89º). As empresas em autogestão são integradas no setor público e são definidas pelo conceito de 

“posse útil”. A posse útil representa uma inovação jurídica que permitia reconhecer os direitos dos 

trabalhadores na gestão das empresas, mesmo sem ter a propriedade das mesmas. Esta definição das 

empresas em autogestão permite esboçar um novo regime jurídico que iriar desligar a titularidade 

dos bens de produção e a sua gestão.  

Finalmente, o artigo 90º define as empresas em autogestão, os bens comunitários (os baldios) e o 

setor cooperativo como “a base do desenvolvimento da propriedade social”, que “tenderá a ser 

predominante”. A Constituição aponta assim um horizonte normativo num âmbito de uma transição 

para um sistema socialista. A autogestão aparece como uma via para a realização de uma economia 

de cariz socialista em Portugal. O texto da Constituição da República Portuguesa, fruto da queda do 

regime autoritário e de um profundo processo revolucionário, estabelece garantias importantes p ara 

as empresas autogeridas e reconhece a responsabilidade do Estado no seu apoio.  

Apesar desta proteção constitucional as empresas autogeridas enfrentaram uma “precariedade 

legal” devido ao caráter provisório do sistema de credenciais (Ruggieri 2015). Em  1977, vários 

projetos de estatutos para as empresas em autogestão foram apresentados na Assembleia da 

República. Em outubro de 1978, duas leis são aprovadas (Leis nº66/78 e nº68/78) e pretendem uma 

resolução definitiva das situações de autogestão. A Lei nº66/78 tem como objeto principal a criação 

do Instituto Nacional das Empresas em Autogestão (INEA). Este órgão teria como atribuição o apoio 

técnico, económico e financeiro das empresas em autogestão que pedissem a sua inscrição junto da 

nova entidade. O INEA teria também como objetivo “estudar e desenvolver a figura jurídica e 

económica da autogestão” (Art. 3º).   

A Lei nº68/78 visa a resolução jurídica dos casos de autogestão “não regularizada ainda nos termos 

gerais de direito”. O texto apoia-se na noção de posse útil e atribui ao INEA a competência para 

analisar a situação de cada empresa. A resolução das situações de autogestão apresenta três 

possibilidades: a devolução da posse da unidade de produção ao proprietário; a aquisição pelo Estado 

ou pelo coletivo de trabalhadores da “nua-titularidade” do bem. Nestes dois últimos casos, a 

autogestão é considerada definitiva e a gestão por parte dos trabalhadores é assegurada. A nova 
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legislação de 1978 pretende assim resolver os litígios que envolviam as empresas em autogestão e 

dar mais direitos aos coletivos de trabalhadores, caso a autogestão fosse confirmada.  

O caso da reforma agrária deve ser aqui referido, pelo seu tratamento diferenciado por parte do 

legislador. Após um período de ocupação e de constituição de novas unidades de produção numa 

base autogestionária, o Decreto-Lei nº406-A/75 definiu as condições de expropriação de terrenos e 

prédios. A Lei nº77/77, apoiada pelo então Ministro da Agricultura António Barreto vem diminuir o 

impacto do setor coletivo de produção. A intervenção do Estado na gestão das UCP é autorizado, sinal 

do abandono da “natureza autogestionária […] em favor da preferência por um modelo de co -gestão”, 

segundo Afonso de Barros (Barros 1979, 141). As dificuldades crescentes das en tidades criadas no 

âmbito da reforma agrária, bem como a nova legislação, vêm amputar o setor autogestionário da sua 

frente agrícola.  

3. Evolução do setor autogestionário e integração na Economia Social 

As empresas em autogestão conheceram um isolamento crescente e a incerteza jurídica prejudicou 

o sucesso destas experiências. A legislação de 1978 nunca foi aplicada por falta de decretos de 

aplicação e despachos necessários à criação do Instituto Nacional das Empresas em Autogestão. A 

regularização das situações de autogestão, bem como a criação de um estatuto próprio, não foram 

concretizadas. A própria jurisprudência da época também não considerou estes avanços legislativos 

(Patrício 1984). Sem aplicação da legislação de 1978, as empresas em autogestão ficaram bloqueadas 

num vazio jurídico, num período em que também perderam apoios políticos.  

Algumas forças políticas fizeram da defesa da autogestão um pilar da sua ação política. O movimento 

de trabalhadores Base-F.U.T. organizou uma “Conferência pelo Socialismo Autogestionário” no Porto 

em 1978 (Base-F.U.T. 1979). A União de Esquerda para a Democracia Socialista (UEDS), partido 

criado em 1978, também integrou o espaço autogestionário. No seio do Partido Socialista, a corrente 

da “Esquerda Laboral” também defendeu a autogestão. Um dos seus responsáveis, Marcelo Curto, 

antigo Secretário de Estado do Trabalho, esteve na origem de dois projetos de lei, que não colheram 

a aprovação no Parlamento em 1980 e 1982, para a criação de um estatuto para as empresas em 

autogestão.   

A impossibilidade de recorrer ao crédito e as incertezas relativas ao futuro das unidades de produção 

prejudicaram a gestão das empresas. Durante o período, o regime português conheceu uma evolução 

política e a revisão constitucional de 1982 eliminou o conceito de posse útil. A incerteza jurídica e as 

dificuldades económicas acabaram progressivamente com estas experiências ao longo da década de 

1980. Podemos identificar cinco razões explicativas do desaparecimento destas experiências: a 

falência da empresa4; o regresso dos antigos administradores5; a nacionalização; a dissolução do 

coletivo de trabalhadores (devido à saída progressiva devido às dificuldades); e a passagem à forma 

cooperativa.  

                                                 

 
4 A autogestão nasceu sobretudo em empresas que já estavam a conhecer dificuldades económicas e financeiras. A falta 
de um estatuto condicionou o acesso a crédito, necessária para viabilizar o process o produtivo.  
5 Após 1976, vários administradores e proprietários regressaram e pretenderam recuperar a gestão das empresas. Foi 
criado o Movimento Nacional dos Empresários Usurpados (MNEU) para esse fim.  



44 | Pierre Marie 

 

  

A passagem à forma cooperativa merece um estudo mais aprofundado. Existe de facto um 

paralelismo entre as empresas em autogestão e as cooperativas no modo de gestão, bem como na 

finalidade social da produção. As empresas em autogestão e cooperativas são duas expressões de 

uma mesma prática social, com a recusa do lucro e reivindicação de uma gestão coletiva da produção. 

Estes dois tipos de organização enquadram-se no “horizonte da propriedade social” e são assentes 

na participação dos trabalhadores (Namorado 2000, 145). As cooperativas representam também 

uma expressão do ideal de uma autogestão alargada aos diversos setores da sociedade.  

Apesar de conhecer uma história longa em Portugal (Garrido 2016), o cooperativismo conheceu um 

desenvolvimento crescente com o regresso da democracia em 1974 (Bastos 1977). Existiram pontos 

de contatos entre cooperativas e empresas em autogestão durante o período em análise. No Porto, 

funcionava assim um “Secretariado das Empresas em Auto -gestão e Cooperativas” em 1976. 

Encontrámos referências de um “Encontro nacional das cooperativas operárias de produção 

industrial e serviços e empresas em autogestão” organizado em 1979 e 1980. Estas estruturas 

exprimiram reivindicações comuns às cooperativas e empresas em autogestão.  

Além destas proximidades, existiu uma ligação cronológica entre empresas em autogestão e 

cooperativas, que nos parece interessante. Face às incertezas jurídicas, muitos coletivos de 

trabalhadores escolheram criar uma cooperativa para prosseguir a produção. Um inquérito do 

Ministério do Trabalho a 131 empresas que conheceram a situação da autogestão revelou que 49 

tinham adotado uma forma cooperativa (Comissão 1980). Num estudo dedicado a modos de gestão 

alternativos, Baptista, Kovács e Lobo (1985) escolheram o caso de uma cooperativa que foi criada em 

1975 após alguns meses de “autogestão forçada por abandono”. Levantamos a hipótese de uma 

integração progressiva das empresas em autogestão no setor cooperativo. Podemos usar o termo 

forjado por Jean-Louis Laville de “cooperativas forçadas” para descrever este processo (Laville 2010, 

114). Esta hipótese permite explicar o desaparecimento silencioso das empresas em autogestão.  

A presença atual de um subsetor autogestionário no seio da Economia Social explica -se pois por 

razões históricas. A revisão constitucional de 1989 reforçou ainda mais a proximidade existente 

entre autogestão e cooperativas. As empresas em autogestão deixaram de pertencer ao setor público 

para integrar o “setor cooperativo e social”. Uma nova revisão constitucional, em 1997, acrescentou 

as organizações de solidariedade social a este conjunto. A Lei de Bases da Economia Social, aprovada 

em 2013, integra assim o subsetor autogestionário no seio da Economia Social. Apesar de terem 

desaparecido progressivamente ao longo dos anos 1980, as empresas em autogestão ainda gozam de 

uma presença e proteção legislativa e constitucional.  

Rui Namorado usou a metáfora da galáxia para descrever a Economia Social, feita de diversas 

constelações interligadas mas com dinâmicas autónomas (Namorado 2013). A constelação 

autogestionária conheceu um progressivo desaparecimento mas faz ainda potencialmente parte 

dessa galáxia. Podemos ver na autogestão um recurso para pensar a Economia Social e os desafios 

que enfrenta nos nossos dias. No Brasil, Paulo Singer fundamenta a Economia Solidária na noção de 

autogestão, em oposição com a “heterogestão” (Singer 2013). A recuperação de empresas pelos 

trabalhadores no Brasil (Nascimento 2000) e na Argentina (Ruggieri 2015) durante os anos 1990 

mostram a atualidade da prática autogestionária.   

A Economia Social parece hoje enfrentar o perigo de uma banalização face à lógica capitalista. 

Deolinda Aparício Meira (2014) identificou o risco da “societarização” das cooperativas, 

nomeadamente com a remissão do Código Cooperativo para o regime das Sociedades Anónimas. As 
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recentes alterações deste mesmo Código ao autorizar o voto plural e os sócios investidores vão no 

mesmo sentido de uma perda da identidade alternativa da Economia Social. A autogestão, como 

horizonte de alternativas económicas e de transformação social, pode constituir uma ferramenta 

para pensar o futuro das cooperativas e das outras organizações da Economia Social. Este caminho 

dá assim a primazia à democracia e à participação.  

Conclusão 

O surgimento de experiências de autogestão em Portugal aconteceu no contexto de queda do regime 

autoritário em abril de 1974 e de desenvolvimento de um processo revolucionário. A autogestão foi 

uma resposta ao risco de desemprego e uma ferramenta para lutar contra a precariedade. Após o fim 

do período revolucionário, as empresas em autogestão sofreram de uma indefinição jurídica, apesar 

de gozarem de uma proteção constitucional e de algumas iniciativas legislativas. A falta de um 

estatuto, as dificuldades económicas e o crescente isolamento explicam o progressivo 

desaparecimento do subsetor autogestionário durante os anos 1980. No entanto, a passagem à forma 

cooperativa permitiu dar continuidade à produção  em alguns casos.  

Apesar do seu desaparecimento na economia nacional, a autogestão continua fortemente presente 

no ordenamento jurídico português. Esta presença permite pensar a autogestão como um recurso 

para os desafios atuais colocados à Economia Social. O princípio autogestionário poderia trazer novas 

potencialidades para o aprofundamento de uma democracia económica e política. A presença da 

autogestão na Economia Social, apesar de ter explicações históricas, poderia também ser um recurso 

para pensar o futuro deste setor económico fundamentado na recusa do lucro e na promoção da 

participação.  
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Resumo 
Nos últimos anos o terceiro sector tem ocupado um lugar proeminente nos debates e políticas de bem-
estar, com intensificação no contexto da crise e da reconfiguração do Estado Social. Desde 2010, quando 
pela primeira vez foi definido um programa para a economia social (Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento da Economia Social), que a atenção a este sector se tem afirmado em Portugal, 
culminando com o momento mais significativo do seu reconhecimento, a promulgação da Lei de Bases da 
Economia Social. Esta centralidade indicia uma inédita estruturação da Economia Social.  Este texto formula 
a hipótese de que estamos perante uma alteração de trajetórias institucionais, caracterizadas por 
fragmentação e heterogeneidade no campo organizacional do terceiro sector, que é facilitada pela 
conjuntura de crise. A partir de conceitos e abordagens do institucionalismo histórico, e com base em 
análise documental de políticas, programas e debates parlamentares, foca-se um conjunto de inovações 
institucionais e o trabalho institucional efetuado em torno das mesmas. Identificam-se elementos de 
reforço institucional, com potencial de consolidar as novas instituições, mas também elementos de 
heterogeneidade que refletem a persistência de diferentes modelos e o diferente poder dos atores sociais, 
e riscos de exaustão institucional por falta de capacidade de adaptação aos novos campos institucionais do 
empreendedorismo e das empresas sociais, por um lado, e da economia solidária, por outro. 
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Introdução 

Internacionalmente, a génese do termo e da ideia de um terceiro sector (TS) situa-se na década de 

1970, associado à expansão, depois à crítica e à crise do Estado de bem-estar. A expansão durante os 

Anos Dourados levou ao reconhecimento de um número crescente de necessidades e demandas 

como responsabilidade pública, muitas das quais iniciadas e/ou colocadas na agenda pública e 

política e/ou fornecidas por organizações deste terceiro sector (Salamon e Anheier 1998). Também 

os novos movimentos sociais, desde a década de 1960, inspiraram o crescimento do sector ao 

orientarem-se para funções reprodutivas não mercantilizadas do Estado de bem-estar, criticando a 

rigidez, o produtivismo, o paternalismo, a regulação e também a insuficiência do Estado e dos seus 

parceiros tradicionais do TS (Carpi 1997). O aumento do número destas organizações encorajou a 

construção discursiva e a organização prática de um TS (DiMaggio e Powell 1983), nomeadamente 

em redes e órgãos federativos, que articularam uma identidade comum e desenvolveram estratégias 

de criação e reconhecimento de "um setor", fortalecidos pelo desenvolvimento de estudos científicos, 

formação e políticas para o “sector”.  

Por outro lado, a afirmação e crescimento do TS deu-se também no contexto da crise do Estado 

providência e, em particular a partir da década de 1980, foi incluído em políticas retração, integrando 

projetos políticos alternativos à regulação estatal, fossem eles neoliberais ou neocomunitaristas – 

como alternativa ao papel social do Estado – ou neocorporativistas – como parceiro do Estado.  

As propostas neocorporativistas perceberam o TS como parceiro do Estado na governação, não 

apenas como fornecedor de serviços e inovador, mas também como codecisor e co -regulador 

(Ferreira 2013). A governança partilhada foi proposta desde a década de 1980, particularmente sob 

Abstract 
In recent years the third sector has occupied a prominent place in debates and welfare policies, intensified 
in the context of the crisis and the reconfiguration of the welfare state. 
Since 2010, when a program for social economy was defined for the first time (Program of Support to the 
Development of the Social Economy), an attention to this sector has been affirmed in Portugal, culminating 
with the most significant moment of its recognition, the enactment of the Framework Law of the Social 
Economy. This centrality indicates an unprecedented structuration of the Social Economy. This text 
explores the hypothesis that we are in presence of a path shifting trajectory, which has been characterized 
by fragmentation and heterogeneity in the organizational field of the third sector, facilitated by the critical 
juncture the crisis. Based on concepts and approaches of historical institutionalism and with documental 
analysis of policies, programs and parliamentary debates, this text focuses a set of institutional innovations 
and the institutional work carried out. Elements of institutional strengthening are identified, with the 
potential to consolidate new institutions, but also elements of heterogeneity that reflect a persistence of 
different models and different social actors’ power, as well as risks of institutional exhaustion due to lack 
of capacity to adapt to new institutional fields of social entrepreneurship and social enterprises, on the one 
hand, and solidarity economy, on the other. 
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a ideia de corporativismo tripartido, mas, desde a década de 1990, os parceiros sociais tradicionais 

perderam o monopólio da governança e esta passou a integrar o TS (Lowndes e Sullivan 2004).  

A crise do fordismo e do Estado-Providência keynesiano a partir da década de 1970 deu lugar a 

transformações mais qualitativas do que quantitativas. Vários autores falam de um novo tipo de 

Estado, o Estado de investimento social – termo usado pela primeira vez por Antony Giddens, o 

ideólogo da Terceira Via – como alternativa à ideia de que o Estado social era um entrave ao 

crescimento económico. Os novos discursos académicos e políticos sublinham os efeitos produtivos 

do Estado social na economia, em particular procedendo-se à sua recalibração em direção a uma 

perspetiva de investimento social. Verifica-se, segundo Jansen e Saint-Martin (2003), uma ênfase no 

investimento em capital humano (aposta na educação desde o pré-escolar, aprendizagem ao longo 

da vida, redução da pobreza infantil), políticas sociais produtivas para facilitar a participação no 

mercado de trabalho (políticas ativas de emprego, investimento nos serviços sociais) e enfoque na 

inclusão/exclusão e na manutenção da coesão social (politicas seletivas para categorias sociais nas 

margens ou em risco de exclusão).  

Está subjacente ao conceito de Schumpeteriam workfare postnational regime, cunhado por Jessop 

(2002), a reorientação do Estado social para a governança partilhada e o investimento social . Além 

disso, a substituição de uma abordagem keynesiana por uma schumpeteriana marca a centralidade 

que a inovação e o empreendedorismo adquiriram na governação económica, o que fica bem 

plasmado na Estratégia de Lisboa, a partir de 2000.  

A agenda política da inovação e do empreendedorismo sociais, desde 2010, nasce de forma 

relativamente marginal ao terceiro sector e seus habituais interlocutores públicos, mesmo que desde 

há muito descrições sobre o papel destas organizações incluísse o de inovação social, e  estas tenham 

sido executoras de políticas de promoção da inovação social. Esta agenda entra na EU por via do 

protagonismo da DG Empresas e Indústria e do Bureau of European Policy Advisors e daí na agenda 

da Europa 2020, estabelecendo-se depois na Social Business Initiative, da renomeada DG Empresas, 

no Social Investment Package e no Programme for Employment and Social Innovation  da DG Emprego, 

Assuntos Sociais e Inclusão, e nos fundos estruturais de 2014-2020 (Sabato et al. 2015). Assinala-se, 

como novidade uma ênfase não só no contributo do TS mas também do sector privado lucrativo e das 

suas lógicas na resolução de problemas sociais. 

Em Portugal, podemos descrever o período entre meados de 1990 e meados da década de 2000 como 

os anos dourados da relação de parceria entre o Estado social e o TS. A mudança do governo para a 

governança verificou-se em quase todas as áreas, assumindo, a partir de meados da década de 1990, 

a forma de política governamental. Um conjunto vasto de políticas de investimento social, articulando 

a política social e a inclusão pelo trabalho e qualificação foram implementadas com as organizações 

do terceiro setor (OTS), como o Mercado Social de Emprego, a Rede Social ou o Rendimento Mínimo 

Garantido, todas elas estruturadas através de parcerias de cogovernação. As OTS, ocupando um lugar 

proeminente na provisão de serviços sociais, foram também as principais executoras do 

investimento na educação, na formação ao longo da vida e nos serviços sociais.  

A crise teve um efeito significativo em Portugal e reorientou estas tendências. As organizações da 

economia social (OES) foram afetadas pela crise devido a uma combinação de fatores relacionados 

com impacto negativo nas suas diversas fontes de recursos (Santos et al. 2015) e tornaram-se objeto 

e executoras de medidas de emergência social que tiveram efeitos residualizadores (Hespanha et al. 

2014). 
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Foi já no período de crise, a partir de 2010, que o TS, enquanto economia social, adquiriu 

proeminência inédita com um conjunto de inovações institucionais. Em Portugal, havia uma 

paisagem altamente fragmentada com diferentes tipos de organizações e tradições, estruturadas em 

plataformas, federações e redes, coligações políticas, identidades e discursos normativos, e relações 

diferentes e desiguais com o Estado. 

As crises podem criar momentos críticos, em que as instituições, instrumentos, valores, crenças ou 

capacidades dos atores mudam de uma forma que têm o potencial de operar mudanças significativas 

e duradouras nas instituições (Capoccia e Kelemen 2007). Por isso, neste texto, faz-se a análise destas 

inovações institucionais, a partir da abordagem do institucionalismo histórico. Explora -se a hipótese 

de que estamos perante uma conjuntura crítica, com mudanças significativas no caminho do TS e na 

sua relação com o Estado de bem-estar.  

O institucionalismo histórico permite ter em conta os contextos institucionais específicos e as 

características específicas das configurações institucionais, por um lado, e o papel dos atores sociais 

na mudança/manutenção institucional. Percebe o modo como os atores podem mudar as instituições 

e o modo como as instituições constrangem a ação, evidenciando também o modo como as relações 

de forças entre os diferentes atores sociais estão inscritas nas instituições. Esta ab ordagem permite 

compreender a estabilidade e a resiliência das instituições. Um dos conceitos mais importantes a este 

respeito é o de (dependência de trajetória) path dependency, o qualexplica o peso da história nas 

possibilidades de mudança das instituições. Este conceito foi explorado por Pierson (1994) quando 

constatou que as medidas de retração do Estado de bem-estar nos EUA e no Reino Unido durante a 

década de 1980 não desmantelaram completamente as instituições de assistência social e tiveram 

diferentes impactos. Pierson (2000) identificou o mecanismo de feedback positivo, ou increasing 

returns, referindo-se a processos segundo os quais uma escolha institucional inicial é reforçada pelas 

escolhas subsequentes, também elas se autorreforçando. 

Os debates do institucionalismo histórico centram-se também na capacidade explicativa da mudança. 

Katznelson (2003) associa as critical junctures ao efeito de pressões exógenas e ao papel dos agentes 

sociais como alternativa às estruturas, essas propensas à estabilidade. Assim, dá-se centralidade ao 

papel dos agentes sociais e as crises operam para reduzir os constrangimentos à ação (Capoccia e 

Kelemen 2007). Outras perspetivas consideram que os atores sociais também atuam para a 

manutenção das instituições (Lawrence et al. 2009) e que a mudança pode acontecer de forma 

incremental, inclusivamente devido à negligência do trabalho de manutenção das instituições. 

Streeck e Thelen (2005) focam os processos institucionais para falar de várias formas através das 

quais as instituições podem mudar, como: deslocamento, estratificação, deriva, conversão e exaustão. 

É a partir destas abordagens que analisamos as inovações institucionais recentes em Portugal, a 

partir de dados de análise documental de programas, políticas e debates parlamentares. 

1. Ambiguidade institucional no terceiro sector em Portugal 

Crouch (2005) salienta que elementos contra-ditórios ou não-coerentes em contextos institucionais 

tornam possível mais do que uma trajetória, pelo menos de forma latente. As instituições possuem 

elementos contraditórios que podem ser ativados como recursos institucionais.  

No caso Português a heterogeneidade tem sido apontada como característica dominante nos 

sistemas de bem-estar e na sociedade civil, a qual foi caracterizada como tendo uma combinação de 

heterogeneidade e fragmentação dos interesses sociais (Santos 1995).  
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No campo do terceiro sector têm persistido dois campos institucionais principais que correspondem 

a duas visões alternativas de um TS, o chamado campo do Sector Não Lucrativo e o campo da 

Economia Social (ES). Ambos estão estruturados em campos organizacionais que incluem 

organizações específicas, alianças no sistema político e em outros setores da sociedade e estão 

associados a diferentes quadros normativos e projetos políticos sobre o papel TS e seu o lugar na 

sociedade, na economia e na política. Embora estes dois modelos possam ser relacionados com 

modelos internacionais (ver Evers e Laville 2004), não se trata apenas de mimetismo.  

O modelo do sector não lucrativo baseia-se na identificação de um setor de organizações entre Estado 

e sociedade, privadas, voluntárias, autónomas e não lucrativas. As organizações dominantes neste 

campo são as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e seus representan tes 

federativos (Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS), União das 

Mutualidades e União das Misericórdias). Trata-se de um estatuto atribuído pelo Estado de acordo 

com os serviços que prestam e a capacidade provada de o fazer. Estes  serviços estão identificados 

como pertencendo às funções sociais do Estado. O estatuto determina que podem assumir três 

formas organizacionais: associações, mutualidades e fundações (com organizações da Igreja 

consideradas equivalentes a fundações). As cooperativas foram excluídas do estatuto desde a revisão 

de 1981, sendo as cooperativas de solidariedade social atualmente equiparadas a IPSS.  

Outro modelo é o da economia social, que delimita o campo em termos de um conjunto de princípios 

de governança e formas organizacionais - cooperativas, associações, mutualidades e fundações. Estes 

princípios têm ressonância nos princípios das cooperativas e nos das mutualidades: privadas, 

autogovernadas, voluntárias, democráticas e sem fins de lucro. As distinções em r elação às definições 

das organizações não lucrativas (ONL) estão no princípio da democracia e no facto de se considerar 

que as receitas das OES não são lucro, mas sim excedente, usado para os objetivos de interesse 

comum ou geral. Também a economia social possui os seus atores dominantes, nomeadamente entre 

as organizações federativas das cooperativas (CONFECOOP, CONFAGRI) ou das organizações de 

desenvolvimento local (ANIMAR). 

O conceito de ES tem possuído dois significados em Portugal: um, apoiado pelos atores do sector não 

lucrativo, descrevem a ES como uma componente das ONL, relacionada com o seu contributo para o 

desenvolvimento social e económico e sua capacidade de gerar recursos de mercado; outro, associa 

a economia social à sua génese nos movimentos sociais e operários e aos aspetos alternativos das 

organizações em relação às empresas capitalistas, como a orientação sem fins lucrativos e a 

autogestão participativa (Nunes et al. 2001). 

Assistimos recentemente à produção sequencial de Contas Satélites, primeiro para o sector não 

lucrativo (INE 2011), Inspirada no Handbook on Nonprofit Institutions in the System of National 

Accounts (United Nations 2003), depois para a economia social (INE e CASES 2013) para medir o 

contributo económico do terceiro sector. A primeira foi inspirada pelo Comparative Nonprofit Sector 

Project, em Portugal, a segunda, decorreu no contexto das inovações institucionais da década de 

2010, resultando da combinação da Conta das Nações Unidas com o Manual produzido pelo CIRIEC 

(2006). Esta combinação resulta num modelo hibrido de contabilizar as OTS, o qual combina os dois 

modelos.  
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Tabela 1 . Comparação entre os modelos do Sector Não Lucrativo e da Economia Social 

Designação 
comum 

Sector Não Lucrativo Economia Social 

Inspiração  Modelo anglo-saxónico Modelo francófono 

Características Entre Estado e sociedade, privadas, 
voluntárias, autogovernadas, não-
lucrativas 

Definidas como sendo privadas, 
autogovernadas, voluntárias, 
democráticas e sem fins de lucro 

Investigação Comparative Nonprofit Sector Project 
(Franco et al., 2005) 

The Social Economy in the European 
Union (CIRIEC 2012) 

Estatística  INE, Conta Satélite das Instituições sem 
Fim Lucrativo, 2006 

INE e CASES, Conta Satélite da 
Economia Social, 2010 

Definição Alguma forma de organização; 
Não visam o lucro e não distribuem os 
excedentes gerados na atividade; 
Institucionalmente separadas do 
subsector Estado; 
Autonomia de gestão; 
Não são de participação obrigatória 
para os seus membros  

Privadas; 
Organizadas formalmente 
(personalidade jurídica); 
Autonomia de decisão; 
Liberdade de adesão; 
Distribuição de benefícios/excedentes 
de acordo com as atividades que os 
membros realizam; 
Objetivo da sua atividade económica é 
a satisfação das necessidades de 
famílias /pessoas; 
Democráticas. 

Áreas de 
intervenção 

Nomenclatura Internacional das 
Instituições Sem Fim Lucrativo 
(ICNPO): 
Cultura e recreio 
Educação e Investigação 
Saúde 
Serviços Sociais 
Ambiente 
Desenvolvimento e Habitação 
Lei, Direitos e Política 
Filantropia e Promoção do 
Voluntariado 
Atividades Internacionais 
Religião 
Associações Patronais, Profissionais e 
Sindicatos 
Não especificado 

Classificação das Atividades das 
Organizações da Economia Social 
(CAOES): 
Agricultura, Silvicultura e Pescas 
Atividades de Transformação 
Comércio, Consumo e Serviços 
Desenvolvimento, Habitação e 
Ambiente 
Atividades Financeiras 
Ensino e Investigação 
Ação Social 
Cultura, Desporto e Recreio/Lazer 
Cultos e Congregações 
Organizações Profissionais, Sindicais e 
Políticas 
Não especificadas 

Números - 45 543 unidades 
- 50% na área da cultura e recreio 
- 53% do emprego nos serviços sociais 
- 2,2% do VAB nacional 
- 4,4% do emprego remunerado 

- 55 383 unidades 
- 48,4% na área da cultura, desporto e 
recreio 
- 41,3% do emprego na ação social 
- 2,8% do VAB nacional 
- 5,5% do emprego remunerado 
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Estatisticamente a estrutura é similar, no que diz respeito à prevalência das organizações culturais, 

desportivas e recreativas em número, e do emprego nos serviços sociais. Em termos econômicos, o 

TS está fortemente associado ao Estado do bem-estar social, incluindo serviços sociais e educação, 

enquanto sua importância em atividades mais próximas da economia de mercado é mais fraca. Outro 

aspeto relevante, característico do TS em Portugal (Moniz 2014) é o peso dos cultos religio sos e as 

congregações religiosas, o que é ampliado quando se considera que muitas OTS também estão 

associadas a igrejas, particularmente a Igreja Católica. 

2. O reconhecimento da Economia Social em Portugal 

O argumento nesta seção é que a crise económica e social funciona como pressão exógena para uma 

conjuntura crítica que desvia as instituições existentes de uma trajetória marcada pela fragmentação 

de interesses e identidades, reorientando os atores sociais para investir na promoção de um sector 

abrangente através de várias inovações institucionais. 

A maior parte destas inovações institucionais estão contidas no Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento da Economia Social (PADES) (RCM, no. 16/2010, 4 de Março de 2010), onde se 

previa a Criação da Cooperativa António Sérgio para a Economia Social (CASES), a Criação do 

Conselho Nacional para a Economia Social (CNES) e a criação da Conta Satélite da Economia Social, 

entre outras medidas. Outra inovação institucional é Lei de Bases da Economia Social (LBES), 

aprovada por unanimidade pelo Parlamento em 2013. 

Ainda que elaborado nos últimos anos do governo socialista, a maioria das medidas do PADES foram 

prosseguidas no governo de coligação PSD/CDS-PP, que se seguiu, e em contexto de mudança de 

orientação relativamente às conceções sobre quais deveriam ser as soluções para a crise. A LBES 

começou por ser uma proposta do PSD, em Fevereiro 2011, rejeitada por todos os partidos à 

esquerda (PS, BE, CDU). Em Setembro de 2011, já no governo, o PDS em coligação com o CDS -PP 

resubmeteram a mesma proposta, a qual foi aprovada com votos PSD e CDS-PP, abstenção do PS e 

votos contra do BE e da CDU. Esta proposta baixou à Comissão de Segurança Social e Trabalho onde 

foi objeto de análise, consulta e revisão, tendo a proposta final sido aprovada em março de 2013, por 

unanimidade. 

Este conjunto de inovações sociais dá-se num contexto em que a coligação de atores do modelo do 

setor não lucrativo estava em melhor posição de fazer prevalecer este modelo. Em vez disso, o que 

vemos é afirmar-se o modelo da economia social.  

2.1. As Inovações institucionais do PADES 

A criação da CASES foi feita através da conversão institucional de um órgão público existente para 

apoiar e regular o setor cooperativo (INSCOOP) em uma nova organização, com uma n ova 

constituição e uma nova missão. A mudança ocorre através de conversão institucional, quando as 

instituições projetadas com um conjunto de objetivos em mente são redirecionadas para outros fins. 

A conversão do INSCOOP não só garantiu que as funções de suporte e autorização para o setor 

cooperativo foram mantidas, mas também que o setor cooperativo, até agora relativamente marginal, 

tenha ganho proeminência no terceiro sector. 

A missão da CASES é a promoção da economia social, o que passa por atividades como: a criação de 

um Observatório da Economia Social, a colaboração com o INE na Conta Satélite da Economia Social, 
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a promoção da economia social, a gestão do Programa Nacional de Microcrédito, a formação para 

gestão de OES, e o apoio ao funcionamento do CNES. 

A forma organizacional da CASES é uma inovação que exprime o peso que o Estado tem tido na 

estruturação da sociedade civil em Portugal. Trata-se de uma Cooperativa de interesse público na 

forma de Régie Cooperativa, onde a participação do Estado é superior à dos outros membros, a CNIS, 

a União das Misericórdias, a União das Mutualidades, a ANIMAR, a CONFAGRI e a CONFECOOP. 

O CNES é um “órgão de acompanhamento e de consulta do Governo no domínio das estratégias e das 

políticas públicas de promoção e de desenvolvimento da economia social” (RCM n.º 55/2010). É 

presidido pelo Primeiro-Ministro, e inclui os organismos federativos que são membros da CASES e, 

ainda, a Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto (CPCCRD) e o 

Centro Português de Fundações, bem como representantes dos governos regionais, das Associações 

Nacionais de Municípios e de Freguesias, cinco personalidades de reconhecido mérito e o presidente 

da CASES, que secretaria, sem direito a voto. 

O CNES pode propor iniciativas legais ao governo ou produzir pareceres por iniciativa própria, 

produzir e divulgar estudos, relatórios, opiniões e informações. Tem funcionado sobretudo com 

grupos de trabalho, como o Grupo de Trabalho para a Revisão da Legislação da Economia Social, 

subdividido em Comissões redatoriais para cooperativas, associações mutualistas, organizações do 

setor de “não mercado” e matérias transversais. Uma destas comissões finalizou um relatório sobre 

a Revisão da Legislação Cooperativa (em 2015). Em 2015 foi criado um Grupo de Trabalho para a 

Criação de uma Base de dados permanente das entidades da economia social, que deverá delimitar o 

campo da ES. 

Com a mudança de governo após a criação, o CNES esperou dois anos para ser confirmado (RCM n.º 

103/2012) e não chegou a ter participação na elaboração da LBES. Poderíamos falar de estratificação 

institucional, ou seja, quando novos arranjos institucionais são sobrepostos a instituições existentes 

e conduzem à derrota das antigas instituições, se percebêssemos que o CNES tem vindo a substituir 

outras instâncias de consulta e negociação entre o Estado e as OES. Tal não é o caso, não só com o 

exemplo da LBES, mas também tendo presente instâncias de negociação como o Protocolo de 

Cooperação assinado de dois em dois anos entre o Governo e os representantes federativos das IPSS.  

Algumas das matérias relevantes para a relação entre o Estado e a economia social tenho vindo a ser 

negociadas no âmbito do Protocolo, paralelamente ao CNES como, por exemplo, as medidas de 

emergência, que se orientaram para um modelo de relação entre o Estado e as IPSS de maior 

desregulação, e da participação das mesmas na residualização do bem-estar, (ex. cozinhas sociais, 

novos programas de trabalho para desempregados, pessoas idosas e pessoas  com deficiência, e 

atividades socialmente úteis para beneficiários do RSI) e transferência do papel do Estado de 

coordenação do bem-estar local (Rede Local de Intervenção Social). Foi também à margem do CNES 

que foi negociada a revisão do Estatuto das IPSS (Decreto-Lei n.º 172-A/2014, de 14 de 14 de 

novembro), na sequência da aprovação da LBES.  

2.2. A Lei de Bases da Economia Social 

A LBES define a ES tanto pela forma organizacional como pelos princípios que seguem, encontrando-

se em consonância com a definição estabelecida na Carta dos Princípios da Economia Social 

promovida pela Conferência Permanente Europeia de Cooperativas, Sociedades Mútuas, Associações 

e Fundações (CEP-CMAF). No que diz respeito às formas jurídicas, estas incluem as formas 
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organizacionais tradicionais da economia social e, ainda, formas específicas como as IPSS, 

associações culturais, recreativas e desportivas e de desenvolvimento local, organizações 

autogestionárias comunitárias e de trabalhadores e, ainda, “outras entidades dotadas  de 

personalidade jurídica, que respeitem os princípios orientadores da economia social previstos no 

artigo 5.º da presente lei e constem da base de dados da economia social” (Artº 4º).  

A LBES vem reforçar o quadro institucional da economia social, criando  efeitos de feedback positivo 

em relação às inovações do PADES. Ancora-se na Constituição da República Portuguesa, para a 

definição das normas da relação entre a ES e o Estado, o que não estava na proposta inicial, retirando 

daqui quer o conteúdo da ES6 quer uma maior ênfase no papel do Estado em proteger a especificidade 

da ES 7.  

Foi o trabalho que se fez na Comissão de Segurança Social e Trabalho 8, e a ampla consulta a diversos 

atores terá permitido este deslocamento institucional, com a ativação de elementos latentes ou 

subordinados, nomeadamente a Constituição. Apesar da coligação sem fins lucrativos estar em 

posição mais forte, com o projeto de LBES correspondente principalmente a esta visão, a coligação 

da ES teve a capacidade de afirmar este modelo. 

Um acordo mais amplo no setor é formado em torno da ideia de um setor diferente do mercado e do 

Estado a ser respeitado e protegido por lei, o que é particularmente relevante no eixo ES/mercado, 

onde houve maior consenso. A proposta inicial abria algum caminho à possibilidade de inclusão de 

empresas lucrativas na economia social e um enquadramento mais mercantil, o que foi 

genericamente rejeitado. Assim, as alterações em relação à proposta inicial incluem uma maior 

distinção entre as OES e as empresas, nomeadamente em relação à sua sujeição às leis da 

concorrência, uma melhor consideração das especificidades das cooperativas (distinção entre 

retorno e lucro) e a exclusão de um artigo sobre a criação de um estatuto das empresas sociais. Foi 

também rejeitada a definição de empresa social como “entidades que desenvolvem uma actividade 

comercial com fins primordialmente sociais, e cujos excedentes são, no essencial, mobilizados para o 

desenvolvimento daqueles fins ou reinvestidos na Comunidade” (Projecto de Lei nº 68/XII), havendo 

acordo que as empresas sociais devem ser totalmente limitadas nos lucros e totalmente sociais. O 

consenso em torno do conceito de ES foi também possível pelo duplo significado deste conceito para 

as diferentes coligações. 

                                                 

 

6 A CRP indica a existência de três setores de propriedade dos meios de produção, do setor privado, do setor público e do 

setor cooperativo e social. Na redação dada pela revisão de 1997, este último setor inclui cooperativas e organizações  

sem fins lucrativos, as terras comuns e outras formas comunitárias de propriedade e propriedade dos trabalhadores  

(artigo 82º). 

7 Em Setembro de 2010, aquando da apresentação do PADES, estava em discussão uma proposta de revisão constitucional  

do PSD, que propunha a eliminação do Artº 82º da CRP, e ainda a eliminação do Artº 85 relativo ao poio do Estado às 

formas de autogestão e propriedade comunitária. 

8 As audições ocorreram entre fevereiro e maio de 2012 e incluíram representantes das IPSS (CNIS, União das 

Mutualidades, União das Misericórdias, Caritas, Cruz Vermelha), de confederações cooperativas (CONFECOOP e 

CONFAGRI), federação das cooperativas de consumo (FENACOOP), das associações de desenvolvimento local (ANIMAR),  

das confederações sindicais (UGT e CGTP-IN), da rede de investigadores da economia social CIRIEC Portugal. Entre os 

especialistas individuais participaram antigos dirigentes da CNIS e das misericórdias, um especialista em cooperativismo 

e outro em desenvolvimento socioeconómico.  
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Maior desacordo existiu no eixo da relação entre ES e Estado, com a coligação da ES privilegiando 

uma perspetiva de parceria, cooperação ou corresponsabilidade e a do sector não lucrativo o 

princípio da subsidiariedade. Enquanto na primeira se afirma a responsabilidade p ública no bem-

estar e, para alguns, a preferência pela provisão pública, no modelo das ONL enunciaram-se 

argumentos de oposição entre Estado e TS, critica-se o controle do governo, rejeita-se a relação de 

tutela e orientação e a preferência por uma relação contratual mercantil com o Estado, afirma-se 

precedência histórica do terceiro sector e preferência pela organização local do bem-estar pelas OES 

em detrimento dos municípios.  

O aspeto mais importante relativamente à efetividade da LBES é a sua regulamentação, estando em 

curso o processo de revisão da legislação do setor e implementação da Lei. Mas podemos também 

procurar perceber até que ponto os mecanismos de feedback ajudam a estabelecer o novo caminho 

para o terceiro setor em Portugal. Duas exclusões da LBES são significativas, nomeadamente a 

referência à CASES e ao CNES. Ainda que a LBES faça referência a tarefas atribuídas a estes órgãos, 

estas tarefas surgem como atribuições do governo. Nos mecanismos de feedback, "uma vez que um 

conjunto de instituições está em vigor, os atores adaptam suas estratégias de forma a refletir, mas 

também reforçam a lógica do sistema" (Thelen 1999, 392).  

A LBES faz também referência à criação da Conta Satélite, o que também serve de mecanismo de 

reforço deste modelo. Todavia, não há coincidência total entre esta e as instituições criadas no que 

diz respeito ao conteúdo da ES. Várias organizações contabilizadas na Conta Satélite não têm 

representação nem na CASES nem no CNES nem na LBES. Por outro lado, as terras comuns e  outras 

formas de propriedade da comunidade ou dos trabalhadores, consideradas na LBES, não estão 

contadas na Conta Satélite, nem têm representação na CASES ou no CNES. A Conta Satélite não serve 

para delimitar o campo da ES, aguardando-se a Base de Dados das entidades da economia social. 

Vemos na criação das novas instituições, em torno do modelo da ES, a reprodução da 

heterogeneidade existente resultante da negociação entre os atores sociais e suas coligações da ES e 

do sector não lucrativo. Percebe-se uma visão ampla da ES na Conta Satélite e na LBES mas, ao mesmo 

tempo, um quadro mais restritivo no CNES e na CASES, em relação aos interesses que aí se 

representam. 

3. As exclusões e o risco de exaustão institucional 

As instituições referidas até agora definem modelos e fronteiras, possuem os seus atores sociais e 

alianças, quadros normativos, projetos políticos, tradições e comunidades epistémicas. Todavia, para 

além delas, verifica-se a presença de instituições paralelas que surgiram ou cuja relevância se 

acentuou durante a crise. Perante a incapacidade de absorver estas novas dinâmicas sociais existe 

um risco de exaustão institucional, que ocorre quando a instituição é destruída por causa das suas 

próprias dinâmicas as quais põem em causa as bases externas da sua sustentação. 

Entre as novas tendências sublinho uma perspetiva mais orientada para o mercado, ancorada em 

alguns discursos de empreendedorismo e inovação social e de uma determinada perspetiva de 

empresa social9, e uma perspetiva incluindo muitas vezes explicitamente uma crítica à organização 

                                                 

 

9 Sobre as diferentes perspetivas destes conceitos ver, por exemplo, Defourny e Nyssens (2010). 
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da economia capitalista, ancorada no conceito de economia solidária. Em torno da primeira há novos 

atores ou atores que ganham relevância como fundações, consultores, escolas de gestão, bancos de 

inovação social, agentes de microcrédito e investidores sociais, novas práticas como prémios e 

concursos de inovação e empreendedorismo social, mensuração de impacto social, e novos 

instrumentos como negócios sociais, pagamento por resultados ou títulos de impacto socia l. Os novos 

quadros normativos mantêm a separação entre o social e o económico, este concebido como 

mercantil, e incluem a ideia de que o sector lucrativo pode e deve participar na resolução de 

problemas sociais. 

Em torno da economia solidária temos novos atores como associações de base, cooperativas, redes 

de economia social e solidária, grupos informais, movimentos populares e comunidades locais e 

investigadores. Em termos de práticas encontram-se, por exemplo, autogestão, agricultura urbana, 

agroecologia, comuns, software livre e instrumentos como moedas alternativas e sociais, bancos do 

tempo, peer-to-peer, redes de troca, circuitos curtos, mercados de proximidade, etc. Os quadros 

normativos incluem as ideias da interdependência entre o político, o cultural, o económico, o 

ambiental e o social e de economia substantiva e plural, com ênfase nas relações económicas de 

reciprocidade, em alternativa às relações mercantis.   

As instituições criadas não acomodam nenhuma destas tendências, quer recusando o conce ito de 

empresa social, como estava proposto na LBES, quer recusando a inclusão do conceito de economia 

solidária na LBES, como havia sido proposto pela ANIMAR. Todavia, há que ter presente que a 

primeira tendência é reforçada quer pelo peso dos novos atores sociais, quer pelos mecanismos da 

UE a que aludi anteriormente, com tradução também em instrumentos financeiros nacionais, como 

é o caso da Iniciativa Portugal – Inovação Social. Estes tornam necessária a criação de uma forma 

jurídica de empresa social, sobre a qual não há participação de muitos dos atores sociais da ES, que 

descartam a necessidade desta forma jurídica. 

No caso da economia solidária, existem elementos latentes na LBES, herdados da ancoragem na 

Constituição, que permitem o desenvolvimento parcial deste conceito, nomeadamente a referência 

às iniciativas comunitárias e de autogestão dos trabalhadores. Todavia, a sua não consideração nas 

outras instituições (CASES, CNES) e na Conta Satélite, bom como a dependência de uma definição 

organizacional e formal da ES na LBES tenderá a dificultar a inserção destas iniciativas.  

Conclusão 

A análise efetuada trabalhou em torno da hipótese do TS em estar a sair da sua trajetória histórica 

de fragmentação de interesses em direção a uma visão unitária que po ssa mais consistentemente 

afirmar o papel deste na sociedade portuguesa. O momento de crise social e económica funciona 

como o fator exógeno que parece criar a possibilidade desta nova trajetória.  Apesar de o momento 

ser mais favorável a uma coligação política específica, outros atores puderam mobilizar as 

instituições existentes para melhorar sua posição de negociação e afirmar os seus quadros 

normativos.  

Com uma análise focada nos processos institucionais compreenderam-se estas inovações 

institucionais no seu contexto e no jogo entre dois modelos dominantes, e perscrutaram-se os 

mecanismos de feedback positivo que permitem a sua consolidação. Percebe-se que há algum reforço 

nas instituições mas também elementos de incoerência potenciadores da heterogeneidade.  
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Foi possível verificar que as condições para o aumento dos retornos positivos foram criadas em 

alguns casos, mas em outros será necessário trabalho institucional que dê solidez ao novo modelo, 

nomeadamente na revisão de legislação, tanto mais que a questão da operacionalização do conteúdo 

da economia social ainda não está resolvida. 

Fez-se referência à presença de dois conjuntos de instituições paralelas, umas enquanto herança do 

passado, e outras apontando para o futuro. A primeira, refere-se à relação central do TS em Portugal 

até agora, ou seja, a relação entre IPSS e Estado, que não parece ter sido afetada pelas novas 

instituições. Esta suportou a mudança do período anterior, do papel do TS no Estado de investimento 

social e na cogovernação, para um aprofundamento da residualização das políticas sociais e de um 

papel mais autónomo do TS, quer enquanto coordenador do bem-estar local na RLIS, quer em relação 

ao financiamento do Estado.  

Os discursos, que os novos quadros do empreendedorismo, inovação  e empresa social ajudam a 

fortalecer adjudicam às OES a responsabilidade de garantir a sustentabilidade dos serviços no 

mercado. Assim, em termos de tendências futuras, há que ter presente que as indefinições e exclusões 

em relação ao conceito de negócio social qua empresa social e ao de economia solidária, ao 

afirmarem-se paralelamente e não serem totalmente absorvidos nas instituições da ES, podem 

contribuir para a exaustão institucional das instituições acabadas de criar.  
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Resumo 
Abordar a problemática da dimensão espiritual na economia social e solidária é atender à sua 
sustentabilidade organizacional. Em que medida a economia social e solidária é garante dos direitos e 
deveres de cidadania? Os bens, ainda que legitimamente possuídos, mantêm sempre um destino universal? 
A globalização alimenta novas esperanças e proximidades ou cria novos distanciamentos? Uma economia 
social e solidária requer a defesa dos direitos do homem, inclusive o direito de ver garantidos os valores 
mais profundos que sustentam a vida. Qual o lugar da espiritualidade na sustentabilidade da economia 
social e solidária? Na metodologia efetuamos uma revisão da literatura sobre os temas da espiritualidade 
(Canda 2009), economia social e solidária (Lopes 2007; Tettamanzi 2009) e tivemos em conta a experiência 
das autoras na área da economia social e solidária. Quando falamos de economia social e solidária, 
pensamos em bens, serviços, cultura, estruturas, onde todos devem e podem ter acesso. Assim, nascem 
organizações que são parte da garantia do acesso a bens e serviços por cada cidadão. O desenvolvimento 
integral e solidário é exercido por muitas destas entidades, que atuam no tecido social no sentido de servir 
o bem comum em sociedades tão diferenciadas ao nível da cultura, geografia, política (Bornstein 2007). A 
economia social remete para a solidariedade e esta para direitos. É aqui que a espiritualidade pode 
colaborar, pois o capital espiritual individual cria lucro organizacional. 



62 | Cristina Duarte e Maria Irene Carvalho 

 

  

 

 

 

Palavras-chave: Economia Social e Solidária; Sustentabilidade; Espiritualidade; Direitos Humanos. 

Keywords: Social and Solidarity Economy; Sustainability; Spirituality; Human rights. 

 

Introdução 

As organizações do Estado, que são garante de direitos, e as organizações da sociedade civil que 

promovem os direitos, estão a ser constantemente desafiadas pelo contexto social atual, de 

globalização, de valores hedonistas, de capitalismo selvagem. Estas dinâmicas colocam em causa 

direitos universais e direitos culturais específicos e incitam os interventores sociais a tomarem 

posição no sentido de enfrentarem as desigualdades sociais cada vez mais acentuadas.  

A intervenção social e a dos profissionais de Serviço Social dá-se em função da mudança social 

anunciada, mas sob o enquadramento da proclamação dos Direitos Humanos que são para todas as 

pessoas, de todos os tempos e geografias.  

No campo da vida das organizações, a implementação e vivências destes direitos operacionalizam-se 

também na atenção que se dá às competências de cada pessoa – potencial humano, onde e integra o 

potencial espiritual – as quais contribuem para o potencial e sustentabilidade organizacional. A 

sustentabilidade espiritual surge como motor da sustentabilidade organizacional.  

Atualmente surgem noções de empreendedor ou de empreendedorismo social como resposta aos 

problemas sociais emergentes. A ideia é a de (re)capacitar cada pessoa a partir não só do que ela tem 

para oferecer à organização no plano profissional, mas também no sentido de desenvolver essas 

competências pessoais (capacidade de criatividade, motivação, sentido de bem comum), 

transformando-as em novas ações. 

É aqui que as organizações atualmente, e perante as exigências do mercado económico e financeiro, 

da instabilidade de protocolos e parcerias, são chamadas a agir com sentido de missão junto dos seus 

Abstract 

To approach the topic of the spiritual dimension in the social and solidarity economy is a way to ensure its 
organizational sustainability. To what extent the social and solidarity economy is safeguard for citizenship 
rights and duties? The goods, even if legitimately owned, always maintain a universal destiny? 
Globalization nourishes new hopes or it creates new distances? A social and solidarity economy needs the 
protection of human rights, including the right to safeguard the deepest values that sustain life. Which is 
then the place of spirituality in the sustainability of social and solidarity economy? In the methodology, we 
carried out a literature review on the issues related to spirituality (Canda 2009), social and solidarity 
economy (Lopes 2007; Tettamanzi 2009), and we took into account the experience of the authors in the 
field of social and solidarity economy. When we talk about social and solidarity economy, we think of goods, 
services, culture, structures, everyone should have access to. Hence organizations of the social and 
solidarity economy are a part of the safeguard of citizens’ access to goods and services. The integral and 
solidarity development is exercised by many of these organizations working in the social fabric in order to 
serve the common good in societies so different in terms of culture, geography, politics (Bornstein 2007). 
Social economy refers to solidarity and hence to rights. It is here that spirituality can collaborate, since 
individual spiritual capital creates organizational profit. 
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colaboradores. Desta missão faz parte a função de zelo pela saúde dos colaboradores, em todas as 

suas dimensões. 

Muitos profissionais que atualmente exercem funções na área da ação social, seja em organizações 

do Estado ou privadas não lucrativas, isto é, da economia social e solidária, apresentam um desgaste 

físico e mental face às dificuldades que existem em responder às necessidades das populações.  

É de particular relevo o índice de stress e burnout que atinge muitos colaboradores de instituições, 

quer do campo da saúde, da educação ou da ação social. Uma das inovações sociais que estas 

organizações podem potenciar, no quadro da intervenção social, passa pela capacidade 

empreendedora dos gestores estabelecerem medidas/atividades preventivas destes quadros, com 

ganhos para o colaborador e consequentemente para a organização. Pensamos que os modelos de 

sustentabilidade das organizações, orientadas para os colaboradores e as suas necessidades, passam 

por uma sustentabilidade espiritual.  

Nesta comunicação procuramos definir o conceito, problematizando-o, partindo das bases da gestão 

organizacional e da espiritualidade nas organizações. Pretendemos refletir sobre o modo como a 

espiritualidade pode colaborar para uma economia mais social e mais solidária, partido de exemplo 

prático. Assumimos que a solidariedade começa nos espaços interiores, ou seja, numa ação direta e 

preventiva junto de colaboradores. Este é um dos desafios a empreender junto das organizações, 

neste início de séc. XXI.  

1. Economia social e solidária: modelos de sustentabilidade 

Quando falamos de Economia Social e Solidária, pensamos em bens, serviços, cultura, estruturas, 

onde todos devem e podem ter acesso. Ela surge num mundo global onde nos é “permitido ter acesso 

a produtos melhores e mais baratos” (Ermida 2008, 89).  Nem sempre é assim. Nem sempre a 

atividade económica tem por sujeitos todos os homens e todos os povos e a acessibilidade 

proclamada nos Direitos Humanos e nos discursos económicos e políticos é real na vida de muitos 

cidadãos.  

Por isso, nascem organizações, associações, fundações que são parte da garantia do acesso a bens e 

serviços por cada cidadão, numa área em que O Estado Social não consegue intervir e aceita a 

mediação dessas instituições para garantir o bem-estar social às pessoas. Estas instituições “existem 

para produzir uma mudança nos indivíduos e na sociedade” (Druker 1990, 19).  

Na Lei de Bases da Economia Social esta é definida como “o conjunto de atividades, social-económico, 

Associações, Mutualidades; Santa Casa da Misericórdia; Fundações; Instituições de previdência privada 

não abrangidas pelos parágrafos anteriores; Instituições com fins altruístas que atuam no 

desenvolvimento cultural, recreativo, desportivo e local; Entidades do sector cooperativo e social; 

Outras entidades com personalidade jurídica, no que diz respeito aos princípios orientadores da 

economia social”. (cf.  Diário da República, Dec. Lei nº 30/2013) 

 Tem como princípios: “primado de pessoas e objetivos sociais; participação gratuita e voluntária; 

controlo democrático dos respetivos órgãos pelos seus membros; conciliar os interesses dos membros, 

dos beneficiários e do interesse geral; respeito pelos valores da solidariedade, da igualdade e da não 

discriminação, da coesão social, da justiça e da equidade, da transparência, da responsabilidade 

individual e social partilhada e da subsidiariedade; gestão autónoma de organismos públicos e outros 

externos à economia social” (idem).  
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Os valores que se destacam são os seguintes: agências, altruístico; primado das pessoas; voluntário; 

interesse geral; negócio sem fins lucrativos; solidariedade; não discriminação, coesão social, justiça 

e equidade, transparência, responsabilidades sociais, subsidiariedade , democracia e bem-estar. 

Deste modo, o bem-estar social é garantido pelos fatores enumerados que garantem a qualidade de 

vida aos cidadãos. Ora, garantir a qualidade de vida aos cidadãos, pela ação desenvolvida por 

instituições sociais, implica, e na conjuntura atual, atender a fatores de sustentabilidade globais que 

têm implicações na sustentabilidade da organização, onde incluímos a sustentabilidade espiritual.  

O desenvolvimento integral e solidário é exercido por muitas destas entidades, espalhadas pelo 

mundo (Bornstein 2007), que atuam no tecido social no sentido de promover o desenvolvimento 

social, e com este uma possível coesão social, de servir o bem comum com bens e serviços úteis, a 

partir de necessidades muito concretas em sociedades tão diferenciadas na sua expressão cultural, 

geográfica, política. 

Olhamos o mundo à nossa volta e o diagnóstico é muito real: os modos de produção e distribuição 

não são equitativos e daí serem os mais frágeis a viverem os efeitos daquilo que podemos designar 

de injustiça social. Os índices de pobreza são alarmantes, o acesso a bens de primeira necessidade 

ainda constitui parte de um projeto que designaram de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 

quando, em pleno séc. XXI pressupúnhamos que a ordem mundial ofereceria outra e maior 

estabilidade. Entendemos que face a esta realidade, só  um verdadeiro sentido de economia de 

comunhão pode tornar o mundo dos homens mais equilibrado com a consciência de que as 

instituições económicas estão ao serviço do homem. 

Em que medida a Economia Social e Solidária é garante dos direitos e deveres de cidadania? Pode a 

Economia Social e Solidária por si só, na economia e na solidariedade, sustentar o cumprimento dos 

direitos universais? Os bens, ainda que legitimamente possuídos, mantêm sempre um destino 

universal? A globalização alimenta novas esperanças e proximidades ou cria novos distanciamentos? 

Uma economia solidária requer a defesa dos direitos do homem e este dever engloba todos os direitos 

fundamentais, inclusive o direito de serem garantidos os valores mais profundos que sustentam a 

vida e lhe dão sentido. Sabemos que “no contexto das sociedades modernas democráticas, a satisfação 

das necessidades constitui-se como pré-condição para alcançar objetivos universais “(Carvalho 2012, 

35). 

E é aqui que a espiritualidade pode colaborar, quando a entendemos como o reforçar de forças 

positivas no campo de contextos organizacionais que são operacionalizados em valores relacionais e 

que criam empenho, coesão, motivação, criatividade, alegria, entre outros. Em necessidades vitais 

que a própria pirâmide de Maslow nos aponta, onde integramos a espiritualidade (cf. figura 1).  
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Figura 1 - Descrição piramidal da hierarquia de Maslow de necessidades, incluindo a transcendência pessoal. 

 
Fonte: Adaptado de Para uma psicologia do ser, 2ª edição, de V. Van Nostrand   

Copyright, 1968 de Abraham Maslow. 
 

É fácil entendermos que muitas organizações no sistema económico mundial são regidas por 

princípios do sistema capitalista cuja sustentabilidade é assente no lucro. E apenas no lucro. Falamos 

de organizações cujo produto da ação não são pessoas, mas bens e serviços, ainda que para os 

garantir sejam necessárias pessoas. Estas, são trocadas por máquinas, robôs, que, parecem em 

(quase) tudo substituir o ser humano. Porém, carecem de alma10.  

Contudo, neste cenário, há uma pluralidade de organizações cuja lógica da ação se orienta para o bem 

maior: a pessoa humana. E é nesta lógica que surge um pilar fundamental no exercício da missão 

dessas organizações: a espiritualidade. 

2. Sustentabilidade espiritual nas organizações  

Para entender a sustentabilidade espiritual talvez tenhamos que nos deter naquilo que define a 

espiritualidade e a espiritualidade organizacional. No conjunto de uma organização, orientada para 

uma ação específica, gestão e espiritualidade são dois aliados do mesmo sistema. Como refere Afonso 

Murad: “articular gestão com espiritualidade é como andar de bicicleta. Quanto mais cedo a gente 

aprende mais fácil se torna. Mesmo assim, trata-se de uma busca constante de equilíbrio, que só se 

alcança quando em movimento. Devemos aprender a relacionar ambas sem que uma tome o lugar da 

                                                 

 

10 A designação de “alma” no contexto organizacional, diz respeito a um sopro de vida que se diferencia das demais 

instituições, capaz de garantir uma identidade própria de cada instituição, que mais do que estabelecida na definição de 

missão, visão e valores organizacionais, é visível na atuação de todos os envolvidos internos e externos do contexto 

organizacional.  
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outra. Uma organização cristã sem gestão, fracassa. E se lhe falta a Espiritualidade, esvazia-se. Perde 

sentido, mesmo que tenha sucesso.”11  

Quando falamos de espiritualidade organizacional, o foco detém-se no conjunto de valores e 

princípios que estão na génese de qualquer instituição e norteiam a sua ação. Espiritualidade 

organizacional é aqui entendida por relações saudáveis, decisões saudáveis, onde cada um se torna 

corresponsável na construção da própria instituição e não um mero instrumento executor de tarefas 

e ações que integram quadros de valores numéricos pelos quais se mede o sucesso ou o impacto 

dessa organização. 

O segredo da espiritualidade organizacional está em descobrir o dom da própria instituição. O que a 

define com uma identidade muito concreta, com um código genético específico. E que tudo o que seja 

fugir a esse código genético, é fugir à génese, ou seja, aos fundamentos, aos pilares que estruturam 

essa organização. O segredo da espiritualidade organizacional está também, e de modo particular, 

em descobrir os dons de cada um, para lá do exercício profissional e elevar esses dons. Não é possível 

ter colaboradores, utentes, voluntários, gestores satisfeitos se não há este re conhecimento do seu ser 

pessoa naquilo que tem de mais essencial: o seu capital espiritual. E é este que gera a sustentabilidade 

espiritual.  

O capital espiritual individual cria lucro organizacional, na medida em que cada pessoa que intervém 

na ação da organização, coloca inteiramente a render esse capital e este lhe é reconhecido por todos 

os outros. Assim, a sustentabilidade espiritual é entendida pela solidez da ação de uma instituição, 

no tempo e no espaço, como o somatório do capital espiritual de cada colaborador, voluntário, gestor, 

utente. 

No plano da Economia Social e Solidária, colocamos uma ação que une os empreendedores num 

projeto comum, com implicação de cada sujeito, num compromisso global. Isso é possível quando um 

grupo/empresa/organização conhecem, integram e vivem a dimensão nuclear dessa organização: o 

seu carisma. Entendemos aqui como carisma aquilo que distingue nuclearmente, uma instituição de 

outra e a torna referência no contexto local e global. 

A Economia Social e Solidária é tanto mais possível quanto mais é reconhecido e potenciado o capital 

espiritual. Falar de sustentabilidade espiritual na economia solidária é dizer que os resultados dos 

investimentos realizados no plano das relações, vivências sintonizadas e interiorizadas, da missão de 

uma instituição, resulta em lucro e num bem maior, quer para a própria instituição quer para os 

stakeholders. 

3. Sustentabilidade espiritual: modelos de boas práticas 

Os contextos sociais atuais são ainda detentores de instabilidade. A crise econ ómica e financeira 

global a que chegamos ultrapassa essas dimensões, com o questionamento incessante de todos os 

esquemas, ideologias, modus vivendi. Neste sentido, a reorganização da sociedade civil e dos 

                                                 

 

11 cf. http://afonsomurad.blogspot.pt/2008/07/gesto-e-espiritualidade-pedalar-preciso.html 
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contextos organizacionais, exigem doses de criatividade que possibilitem adequar as necessidades 

reais às possibilidades existentes. 

Neste sentido, organizações da Economia Social e Solidária dão passos para adequar a sua 

intervenção, quer partindo dos dados que lhes são fornecidos pelos utentes (problema s emergentes, 

contextos pessoais e sociais) como pelos colaboradores (motivação, adequação da intervenção, 

participação, etc.).  

Estas organizações, numa lógica de ação social, procuram criar ou adaptar modelos de intervenção e 

de boas práticas, orientadas para colaboradores e utentes que possibilitam quer aos interventores 

sociais (diretos ou indiretos) como aos utentes de usufruírem de programas internos nas 

organizações que colaborem para o desenvolvimento pessoal (sustentabilidade espiritual) com 

consequências positivas na dinâmica organizacional (ex.  Modelo Minnesota das Comunidades 

Terapêuticas)12.  

Enquadrar a espiritualidade na gestão é enquadrar e reconhecer a essência de cada ser humano, da 

vida humana no seu contexto laboral. É reconhecer a pessoa na sua essência e que essa essência é 

fundamental para a transformação do tecido social, para a busca do sentido de vida. Para a felicidade. 

Uma sustentabilidade espiritual requer integrar programas de formação que ajudem todos os 

intervenientes da organização a encontrarem o verdadeiro sentido da sua existência e do seu 

trabalho. Os programas de formação, passam hoje, no contexto de Organizações da Economia Social 

e Solidária, por processos de “descomplicar” conceitos (como seja a espiritualidade 13 e/ou religião) 

e saber atribuir-lhes um valor prático, muitas vezes já existente na vida da organização. Este 

programas de formação passam também por áreas de desenvolvimento pessoal e profissional que 

atendem particularmente a características da inteligência emocional14 e da inteligência espiritual.15  

                                                 

 

12 O Modelo Minnesota é um modelo de reabilitação terapêutica no tratamento das adições, em regime de internamento 

e com abordagem multidisciplinar e holística, onde se integra a dimensão espiritual.  

 

13  A espiritualidade entende-se como uma dimensão de busca significado e sentido para a vida, para além do tangível. É 

um processo de desenvolvimento na vida humana, o que significa que acompanha toda a vida nos diferentes aspetos da 

pessoa. Canda (2009) coloca a espiritualidade no centro da pessoa, atravessando todas as suas dimensões e abrangendo 

a totalidade da pessoa. Entre as escalas usadas para avaliar a dimensão da espiritualidade, temos, por exemplo a 

Functional Assessment of Chronic Illness Therapy - Spiritual Wel -Being (FACIT -Sp -12) de Peterman, desenvolvida para 

doentes oncológicos em fase terminal, que integra itens agrupados em duas dimensões: o sentido de vida e a paz/fé.  

14  A inteligência emocional é entendida como a capacidade para (1) reconhecer e (2) controlar as próprias emoções, para 

se (3) automotivar – através da mobilização de recursos emocionais – e para se relacionar com os outros com (4) empatia 

e (5) discernimento. Gardner (1994), integra as 3 primeiras capacidades no seu conceito de inteligência intrapessoal e às 

2 últimas na inteligência interpessoal; por seu turno, em obra posterior Goleman (1997) designou a inteligência 

interpessoal por inteligência social. A inteligência emocional manifesta-se particularmente por aptidões como a empatia,  

a automotivação, a concentração.  

15 A inteligência espiritual, inserida em investigações ligadas às neurociências, é entendida como a capacidade para 

enquadrar as perceções e as práticas num dado contexto com significado amplificado e num quadro de valores, 

permitindo um pensamento mais criativo, intuitivo e capaz de ultrapassar padrões cognitivos vigentes (cf. Zohar e 

Marshal 2004). 
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Sabemos que aliar a ciência e a espiritualidade, e a espiritualidade à vida das organizações, permite -

nos buscar respostas preventivas e sobretudo entender que esta dimensão tão da essência do ser 

humano, quando bem integrada, cria práticas sustentadas e consequentemente, instituições sólidas 

e saudáveis, no exercício da sua missão. A solidez de uma instituição, pode ser a garantia de uma 

participação eficaz no espaço da coesão social e de uma ação positiva no tecido social, garantindo não 

só o equilíbrio mundial desejado, mas também os direitos universais necessários.  

4. Valor da espiritualidade na prática organizacional: da teoria à prática 

Nos aspetos mais concretos, realizamos estudo exploratório, por inquérito po r questionário, com 

perguntas abertas e outras de escolha múltipla, para compreendermos quais as situações indutoras 

de stress e burnout (cf. Maslach e Leiter 1997). Aferimos em particular nos cuidadores o valor da 

espiritualidade na prática organizacional e o papel desta na prevenção destes quadros, partindo do 

principio que organizações com contextos individuais saudáveis (sejam eles promovidos pelo 

próprio ou pela organização) contribuem para contextos organizacionais saudáveis. Mas sabendo 

também que no campo organizacional, nem sempre as organizações são promotoras de bem-estar 

pessoal e profissional nos seus colaboradores.  

No trabalho de pesquisa desenvolvido numa instituição sem fins lucrativos (IPSS) 16, aplicamos o 

questionário a um universo de 111 profissionais. Foram consideradas 66 respostas válidas já que os 

restantes não responderam ao questionário. Assim 65% dos profissionais consideraram alta a 

interfere ncia da espiritualidade na prevença o do stress e burnout e 20% consideraram muito alta. 

Quando questionados sobre o papel da espiritualidade na coesa o da equipa, 35% respondeu ser 

muito alta e 50% alta.  

Estes dados revelam-nos que o desenvolvimento da espiritualidade e  importante:  

 Como uma força que previne o stress e o burnout.  

 Para a vive ncia de uma espiritualidade sauda vel. No que diz respeito aos cuidados de sau de, 

exige a cooperaça o de todos, pois a espiritualidade e  parte integrante da humanizaça o dos 

cuidados.  

Assim como: 

 A omissa o da integralidade da pessoa ocorre em custos individuais  e institucionais. 

 A sustentabilidade econo mica e financeira e  suportada por pessoas com capital espiritual.  

 O equilibrar a gesta o destas a reas significa trazer ganhos a  pessoa e ao profissional, e 

consequentemente a  organizaça o. 

 O capital espiritual individual pode contribuir para o capital espiritual organizacional, na 

medida em que a cada pessoa lhe possa ser reconhecida o seu potencial pessoal e profissional, 

para la  da lista de tarefas que lhe sa o sujeitas e do lugar que ocupa na estrutura organizacional.  

 A gesta o com sentido espiritual e  parte do compromisso com as geraço es passadas, atuais e 

futuras.  

                                                 

 

16 No quadro do cumprimento ético e deontológico, não procedemos à identificação da instituição.  
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Estes resultados originaram que a instituição se comprometesse com o desenvolvimento de medidas 

que potenciassem a prevenção de stress e burnout no enquadramento da sustentabilidade espiritual.  

Assim, foram apontadas as seguintes práticas a desenvolver:  

 Definir um modelo de gestão holístico, com sentido de espiritualidade, tendo em atenção um 

conjunto de iniciativas que visem o empowerment bio-psico-social-espiritual e não que seja 

inibidor destes aspetos. 

 Promover uma cultura institucional que valorize o capital humano, concretamente os 

cuidadores. 

 Criar um plano de formação que conjugue as necessidades reais dos cuidadores e a prevenção 

de risco de stress e burnout. 

 Criar grupos de partilha, entre Cuidadores, que possam ser espaços de fortalecimento de 

ânimos, pela reflexão das práticas, procurando aliar um sentido de transcendência.  

 Adequar as competências pessoais às exigências profissionais, para um bom desempenho 

laboral. 

 Criar nos Cuidadores a consciência de que para um desempenho laboral qualificado são 

necessários tempos de paragem que previnam riscos psicossociais. 

 Planificar as férias laborais em dois tempos anuais. 

5. Para concluir: (Des)envolver a dimensão espiritual como fonte de uma vida 
pessoal e organizacional integrada 

No âmbito da gestão das organizações, investir no capital humano é fator de sustentabilidade 

económica, financeira, da garantia de uma missão, visão e valores efetivos e efetivados. É garantia da 

sustentabilidade espiritual.  Sabemos que a gestão das organizações requer um olhar microscópico 

para as dinâmicas pessoais e instituições promotoras de bem-estar (de saúde) pessoal e, 

consequentemente, organizacional. Esta remete para pessoas – cada pessoa - e as pessoas remetem 

para a humanização no trabalho.  

Regemo-nos pelo princípio de que as respostas institucionais, nos desafios que se colocam à gestão 

organizacional, poderão ser direcionadas para a totalidade da pessoa em con tínuo desenvolvimento, 

para um redescoberta da dimensão espiritual como fonte e voz do sentido da missão na intervenção 

social que pode trazer ganhos ao cumprimento dos Direitos Humanos. 

O desenvolvimento da dimensão espiritual - e muito particularmente no caso do profissional que 

trabalha com pessoas em grande vulnerabilidade - é essencial para uma busca de sentido da sua 

missão. É essencial para a saúde individual e, consequentemente, organizacional.  

A somar a um conjunto de instrumentos adquiridos na formação técnica, o profissional que 

desenvolve a dimensão espiritual e a envolve na relação de ajuda, consegue descentrar -se de si 

mesmo para entender um outro. A espiritualidade e o seu envolvimento na relação de ajuda, em nada 

se incompatibiliza com os instrumentos científicos, antes os complementam. “São cada vez mais as 

pessoas, principalmente as que têm responsabilidade no seu emprego, que chegaram à conclusão de que 

a espiritualidade pode ajudá-las a gerir o seu trabalho e a aceitar desafios sem se deixarem intimidar” 

(Grün 2005, 7). 
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Uma Economia Social e Solidária assente numa sustentabilidade espiritual é uma economia que 

valoriza a riqueza maior que cada organização tem: cada pessoa. Não haverá uma sustentabilidade 

social, ambiental, financeira, integral sem esta consciência do capital espiritual que cada pessoa 

transporta. Uma organização vale, não só pelo seu capital financeiro, mais muito mais pelo seu capital 

humano e espiritual. 

Voltamos a questionar: será a sustentabilidade espiritual uma resposta urgente para a saúde da 

economia mundial? Será a economia social e solidária expressão de uma economia com 

espiritualidade? 

O desenvolvimento económico na conjetura atual está dependente de ações inovadoras e 

empreendedoras, partindo do principio que estas serão sempre promotoras de um maior bem-estar 

e inclusão social. A anulação do sujeito interventor com todas as suas competências e habilidades é a 

anulação da própria sociedade e da possibilidade de um desenvolvimento sustentável.  

A Economia Social e Solidária é interdependente da capacidade e criatividade dos indivíduos, mas 

também do seu envolvimento efetivo na vida das organizações, a partir do seu carisma. A gestão das 

organizações da Economia Social e Solidária requer líderes que monitorizem menos equipas e 

equipamentos, mas (des)envolvam pessoas. Requer líderes que se ocupem mais da gestão de talentos 

e menos da gestão da mediocridade. A gestão e a liderança com sentido espiritual não se aprende m. 

Apreendem-se. E é também por isso que a gestão, e muito mais a liderança, não está vinculada a 

qualificações, mas a competências. 

Gerir unidades sociais, aqui e agora, com sentido espiritual, é respeitar o património herdado, cuidar 

do património humano atual, mas também deixar um património às próximas gerações. Um 

património saudável que contribui para o bem-estar presente e futuro e prolongar a grandeza secreta 

do Homem, aquilo que o distingue diante do mistério da vida: o ser transcendente. Nessa 

transcendência está a possibilidade de desenvolvimento social. 
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Resumo 
A economia solidária é definida como uma atividade económica que abrange um conjunto de atividades 
produtivas, cria postos de trabalho, gera rendimentos, satisfaz necessidades (Amaro 2005), e que, por 
principio, se ocupa com os procedimentos de gestão e a atividade a ela ligada. A comunicação 
organizacional é a área estratégica do planeamento dentro do contexto de uma organização, “…é uma área 
consequente da evolução dos modos de gestão organizacional” (Almeida 2003, 13), que tem como objetivo 
melhorar a imagem da organização e os resultados obtidos, criando harmonia dentro da organização. 
Na gestão organizacional o ato de comunicar não se confina a simples palavras que fluem entre pessoas. É 
um processo que exige esforço, pois dele depende não só a interação entre as pessoas no sentido de 
transmissão de informações na coordenação do trabalho, como também incrementa o envolvimento 
organizacional, funcionando como fator de integração social. É um processo chave na gestão eficaz das 
organizações da economia social e solidária, pois, o capital destas organizações são as pessoas, sendo que 
a ocupação primeira deve ser em função das pessoas e com as pessoas. Partindo deste principio, que as 
organizações são um ciclo que se inicia na gestão, então será através de processos de comunicação 
(pré)ocupadamente definido que toda a organização funcionará. Será a comunicação das organizações da 
economia social e solidária diferenciada na comunicação organizacional? 
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Introdução 

As raízes do conceito de Economia Social e Solidária remontam às ações assistenciais, de proteção 

social e caridade, voltadas para os grupos sociais mais desfavorecidos , tais como pessoas em situação 

de doença, idosos, crianças, pessoas com deficiência e vítimas de pobreza. Embora estes grupos 

desfavorecidos sempre tenham existido nas sociedades, aquando da revolução industrial na Europa 

Ocidental, nos séculos XVIII e XIX, estes intensificaram-se, em consequência do clima de instabilidade 

económico-social permanente, em que as pessoas viviam com salários baixos e condições de trabalho 

que as exponha a diversas enfermidades e risco de acidente, viviam em condições precárias e 

conviviam com a falta de higiene e de condições básicas de sobrevivência, intensificando -se as 

situações de pobreza.  

Para que se compreenda a evolução do conceito de Economia Social e Solidária é importante 

compreender a forma como a sociedade e a sua organização tem evoluído até aos dias de hoje, 

inquestionavelmente influenciada pelo progresso de diversos fatores como a medicina, a tecnologia, 

o pensamento político e as leis do mercado e da economia, já que este conceito à semelhança de 

outros foi evoluindo de acordo com o pensamento de cada época e com o seu contributo em cada 

momento para a vida das sociedades. 

Atualmente o sector social e solidário, representa uma importante função na sociedade, quer pelos 

serviços que presta às pessoas, quer pelo seu importante papel enquanto empregador. O que nos leva 

a refletir e a afirmar a necessidade cada vez maior de uma gestão eficaz, nomeadamente ao níve l da 

Gestão de Recursos Humanos e nesta, o papel da comunicação organizacional.  

Abstract 
Solidarity economy is defined as an economic activity that encompasses a set of productive activities, 
creates jobs, generates income, satisfies needs (Amaro 2005), and which, in principle, deals with 
management procedures and activity. Organizational communication is the strategic area of planning 
within the context of an organization, “…it is a consequent area of evolution of organizational management 
modes” (Almeida 2003, 13), which aims to improve the organization’s image and the results obtained, 
creating harmony within the organization. 
In organizational management, the act of communicating is not confined to simple words that flow between 
people. It is a process that requires effort, because it depends not only on the interaction between people 
in the sense of information transmission in the coordination of work, but also increases the organizational 
involvement, functioning as a factor of social integration. 
It is a key process in the effective management of organizations of the social and solidarity economy, 
because, the capital of these organizations is the person, and the first occupation must be in function of the 
people and with the people. Starting from this principle, that organizations are a cycle that starts in the 
management, and then it will be trough pre-defined (pre)communication processes that the whole 
organization will work. Is the communication of social and solidarity economy organizations differentiated 
in organizational communication? 
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Abordaremos a comunicação organizacional na sua vertente interna, já que, na opinião das autoras, 

esta é a vertente menos investigada, mas de referência nas dinâmicas organizacionais, ainda que 

qualquer organização pressuponha um olhar a totalidade.  

1. A Economia Social e Solidária 

Ao longo dos tempos e caracterizada pela evolução da sociedade, foi-se criando um novo sentido de 

economia, onde o principal objetivo é a procura do bem comum ao invés do lucro, e onde  se “…têm 

como objetivo mudar as características do capitalismo…colocaria a empresa e o  capital ao serviço de 

valores explícitos: justiça, inclusão social, sustentabilidade ecológica, direitos  das minorias…” 

(Lagoarde-Segot 2014, 90). 

O conceito de Economia Social e Solidária tem sido alvo de diversas opiniões no contexto académico 

e no contexto social. Este conceito tem-se desenvolvido ao longo dos tempos, conforme se vão 

desenvolvendo as competências do sector da economia social e solidária e as suas áreas de  atuação.  

Entre as várias denominações as mais utilizadas para nos referirmo s a este sector económico são: 

Economia Social, Economia Solidária e 3º Sector. 

De acordo com Amaro (2005) nos períodos em que há novas realidades , surge uma série de 

designações para definir a mesma coisa. Segundo o autor , dos anos 80 para cá surgiram problemas 

aos quais a sociedade teve que responder (até por falta de respostas do Estado). Assim o aumento 

significativo de iniciativas no âmbito da Economia Social e a criatividade das organizações e da 

sociedade civil, levaram a que o número de definições de economia social aumentasse.  

Segundo a Comissão Europeia17 a Economia Social é o conjunto de empresas privadas, organizadas 

formalmente, com autonomia de decisão e liberdade de filiação, criadas para servir as necessidades 

dos seus associados através do mercado, fornecendo bens e serviços, incluindo seguros e 

financiamento, e em que a distribuição pelos sócios de eventuais lucros ou excedentes realizados, 

assim como a tomada de decisões, não estão diretamente ligadas ao capital ou às quotizações dos 

seus associados, correspondendo um voto a cada um deles. A economia social também inclui 

empresas privadas organizadas formalmente, com autonomia de decisão e liberdade de filiação, que 

prestam serviços de “não mercado” a agregados familiares e cujos eventuais exceden tes realizados 

não podem ser apropriados pelos agentes económicos que as criam, controlam ou financiam.  

Por sua vez, em paralelo à Economia Social, surge a Economia Solidária que se caracteriza por criar 

atividades económicas sustentáveis, geridas na base da cooperação entre os seus colaboradores e 

gestores, numa perspetiva de desenvolvimento local e de construção de outras relações sociais, 

emancipadoras e equitativas. Tem uma visão multidisciplinar, que vai para além do económico, e 

íntegra fortemente a educação, a cultura, e a ação política para a transformação social. Segundo 

Namorado (2009) a Economia Solidária deve ser encarada como uma expressão sinónima da 

economia social, pois embora obedeça a uma lógica distinta da lógica do capitalismo, funciona d entro 

desta e por isso não deve alhear-se dos movimentos e dinâmicas sociais que reflitam qualquer tipo 

de resistência ou de alternatividade à lógica capitalista. Amaro (2005) afirma que a Economia 

                                                 

 

17 Manual para a elaboração das contas satélite das empresas da economia social. Informação consultada através do Observatório da 

Economia Social em Portugal (OBESP) 
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Solidária é, antes de mais, uma atividade económica, abrange um conjunto de atividades produtivas, 

cria postos de trabalho, gera rendimentos, satisfaz necessidades, tendo ainda como características o 

facto de ser promotora de coesão social, ou seja, promove uma sociedade igualitária e justa, onde as 

desigualdades sociais sejam inexistentes, permitindo a cada cidadão igual acesso a bens, serviços e 

oportunidades; respeita e valoriza a diversidade cultural; respeita e valoriza a diversidade ambiental; 

e é baseada numa gestão eficiente. 

Perante isto, entendemos que a Economia Social e Solidária oferece bens e serviços que 

correspondem a necessidades dos indivíduos ou dos grupos, ou seja, cria atividades económicas 

sustentáveis, geridas com base na cooperação, numa perspetiva de desenvolvimento local e de 

construção de outras relações sociais, desenvolvendo as suas atividades de uma forma 

multidimensional, que vai além da questão económica e integra fortemente as questões culturais, 

educacionais e ambientais, promovendo a transformação social. A Economia Social e Solidária refere-

se a “… um conjunto difuso de inovações organizacionais que podem intervir no sector público, de 

mercado ou associativo, ou na intersecção destes últimos” (Lagoarde-Segot 2014, 90), ou seja, estas 

organizações preocupam-se essencialmente com as questões ligadas à sociedade e ao seu bem-estar, 

tendo assim, “…como característica comum o facto de basearem simultaneamente o seu modelo de 

negócios, a sua governação e os seus critérios de performance em objectivos societais” (Lagoarde-

Segot 2014, 90). 

A Economia Social e Solidária é um enorme fator impulsionador do desenvolvimento local e não deve 

ser pensada numa perspetiva unicamente capitalista, embora claramente necessite de suporte 

financeiro, mas antes numa perspetiva solidária, já que um dos seus princípios é o primado pelas 

pessoas e pelos objetivos sociais, sendo que, ”...a economia solidária está geneticamente vocacionada 

para o curto prazo, uma vez que é ágil a responder no imediato a questões concretas, podendo, por 

isso dizer-se que não há nenhum problema social que verdadeiramente lhe seja alheio” (Namorado 

2009, 69). 

Além das organizações com respostas sociais mais comuns (apoio à infância, aos idosos, à deficiência 

ou a famílias carenciadas economicamente) foram surgindo nos últimos anos o utras respostas como 

as lojas sociais18, motivadas pelo novo contexto económico e social do país. Estas novas respostas 

têm na sua maioria um forte carácter empreendedor, pois surgem da emergência de problemas 

sociais complexos que reclamam respostas urgentes que convocam a criatividade e a inovação, como 

resposta às necessidades das populações que vivenciam esses mesmos problemas. O 

empreendedorismo social é uma forma de inovar quer com novas respostas aos problemas sociais, 

quer com a reformulação de respostas já existentes, nomeadamente ao nível da gestão das mesmas. 

Em Portugal, segundo a Constituição da República Portuguesa, artigo 82º, existem três sectores de 

propriedade dos meios de produção (Quadro 1), inserindo-se a Economia Social e Solidária, no 3º 

sector – setor cooperativo e social – e à semelhança do que acontece nos restantes países 

desenvolvidos, tem vindo a ganhar expressão e tem-se assistido ao seu progresso, contribuindo para 

tal o aumento do número de instituições e a implementação de diversas políticas, conforme as 

                                                 

 

18 As Lojas Sociais, são espaços criados com o objetivo de promover e contribuir para a melhoria das condições de vida 

dos cidadãos socialmente vulneráveis, nomeadamente famílias mais carenciadas, através da recolha de bens novos, ou 

usados em bom estado, doados por particulares ou empresas.  
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referidas anteriormente, que direta ou indiretamente tem efeitos neste sector. Contu do, segundo 

Namorado (2009) a Economia Social e Solidária é ainda em Portugal uma realidade em construção, 

não sendo ainda uma expressão unívoca (utiliza-se economia social, terceiro sector, organizações 

não lucrativas), por isso, segundo o autor, devemos valorizar ao lado dos méritos presentes da 

Economia Social e Solidária as suas virtualidades futuras. 

 
Quadro 1 - Os sectores de propriedade dos meios de produção em Portugal, com foco na atuação do sector 

cooperativo e social. 

                          

 

Segundo dados da publicação Conta Satélite da Economia Social (2013), elaborada no âmbito do 

protocolo de cooperação entre o Instituto Nacional de Estatística, I.P. (INE) e a Cooperativa António 

Sérgio para a Economia Social, CIPRL (CASES)19, em Portugal o sector da Economia Social é 

caracterizado por uma forte heterogeneidade, tanto em número, como no tipo de atividades 

desenvolvidas (Quadro 2). Em 2010, o sector da economia social era constituído por 55.383 

organizações, distribuídas pelas seguintes áreas de atuação: 

Quadro 2. Distribuição percentual (%) das organizações da Economia Social e Solidária por área de atuação. 

 

Área de atuação Percentagem 

Atividades na área da cultura, desporto e recreio 50% 

Cultos e congregações 15,8% 

Ação Social 14% 

                                                 

 

19A CASES é uma Cooperativa de Interesse Público de Responsabilidade Limitada que se integra no ramo cooperativo dos 

Serviços, e tem por objeto promover o fortalecimento do sector da economia social, aprofundando a cooperação entre o 

Estado e as organizações que o integram, tendo em vista estimular o seu potencial ao serviço do desenvolvimento 

socioeconómico do País. 

Setor Privado 

Setor Público 

Setor Cooperativo 
e Social 

Meios de produção cuja propriedade e gestão pertencem 
ao Estado ou a outras entidades públicas. 

Meios de produção cuja propriedade e pertence a pessoas 
singulares ou coletivas privadas. 

Meios de produção possuídos e geridos por pessoas 
coletivas, sem carácter lucrativo, que tenham como 

principal objetivo a solidariedade social. 

Economia Social e Solidária 

Oferta de bens e serviços que correspondem a necessidades sociais dos 
indivíduos ou dos grupos, objetivando suprir as falhas e lacunas a que os 
outros sectores (público e privado) não respondem. 
 

Atividades económicas sustentáveis, geridas com base na cooperação, numa 
perspetiva de desenvolvimento local e de construção de outras relações 
sociais, promovendo a coesão social e o combate à exclusão. 
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Área de atuação Percentagem 

Desenvolvimento, habitação e ambiente 4,9% 

Organizações profissionais, sindicais e políticas 4,7% 

Organizações de ensino e investigação 4,2% 

Saúde e Bem-Estar 1,5% 

Comércio e Serviços 1,2% 

Atividades de transformação 0,7% 

Agricultura, silvicultura e pescas 0,5% 

Atividades financeira 0,2% 
 

Fonte: Elaborado a partir dos dados da Conta Satélite da Economia Social (2013) 

 

Contudo, analisando o sector da Economia Social em termos de distribuição do emprego remunerado 

no equivalente a tempo completo e por atividade, deteta-se, neste estudo, uma hierarquização 

distinta da anterior (Gráfico 1). Com efeito, 48,6% do emprego nas organizações da Economia Social 

concentrava-se nas atividades de ação social, sendo esta a área de atuação com maior 

empregabilidade. Seguiam-se as atividades de ensino e investigação (10,5%), e a cultura, desporto e 

recreio (5,4%).  

A taxa de empregabilidade atribuída às instituições da Economia Social em Portugal, inseridas no 

sector terciário de propriedade dos meios de produção, corresponde a 68,1% da população 

empregada, correspondendo ao sector secundário 24,2% e ao sector primário 7,5% 20.  

 

Gráfico 1. Empregabilidade dos sectores de propriedade dos meios de produção em Portugal. 

 

Fonte: Elaboração a partir dos dados do Retrato de Portugal, Edição 2016 

                                                 

 

20 Retrato de Portugal, Edição 2016 

Sector Primário; 
7,50%

Sector Secundário; 
24,20%

Sector Terciário; 
68,10%
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Ao constatarmos que o sector da Economia Social e Solidária é o que maior percentagem de 

população emprega, então, podemos afirmar que é necessária uma maior preocupação na sua gestão 

dos recursos humanos, que pressupõe formas de comunicação interna e externa, como parte viva do 

sistema e da sustentabilidade organizacional. 

2. A Comunicação Organizacional  

A palavra comunicação, deriva do termo latino “communicare”, que significa, partilhar, participar 

algo, tornar comum, ou seja, “comunicar é tornar comum uma informação, ideia, atitude ou objeto 

significante” (Rosa 1994, 165). Quando falamos em comunicação referimo-nos á transmissão e 

recepção de ideias ou de mensagens, com o objetivo de partilhar informações. A nível organizacional 

os sistemas de comunicação permitem a transferência de informações e de ideias entre os vários 

elementos dentro e fora da organização. 

A comunicação organizacional é uma área estratégica do planeamento dentro do contexto de uma 

organização, “…é uma área consequente da evolução dos modos de gestão organizacional” (Almeida 

2003, 13), que tem como objetivo melhorar a imagem da organização e os resultados ob tidos, “…ela 

representa uma espécie de “aparelho circulatório” da vida organizacional, e constitui a chave para a 

resolução de muitos problemas e o aproveitamento de muitas oportunidades” (Cunha et al. 2007, 

434).  

A comunicação organizacional está direcionada para a vertente interna e externa e por isso mesmo 

não podemos vê-la apenas como uma forma da organização obter lucros, mas sim como uma forma 

desta funcionar em harmonia com os seus clientes externos, e com os seus clientes internos, os 

colaboradores. A comunicação externa refere-se tal como o conceito define claramente á 

comunicação com o exterior (clientes, fornecedores, concorrentes) e preocupa -se essencialmente 

com a “imagem” da organização, ou seja, “tem como objetivo criar ou defender junto do público ou 

de um grupo-alvo especifico uma imagem da organização” (Alis et al. 2012, 544), encontrando-se, 

portanto, diretamente ligada á área do marketing. A comunicação interna foca -se nos seus 

colaboradores “tem como missão contribuir simultaneamente para o bom funcionamento da 

empresa e para a satisfação das expetativas das pessoas” (Alis et al. 2012, 545), considerando que os 

colaboradores são a “cara” das organizações, é indispensável que a estratégia de comunicação interna 

se encontre alinhada com todos os outros processos, essencialmente com a comunicação externa. 

A comunicação organizacional é apenas uma parte e não o todo  da organização, por isso além de um 

processo de comunicação interna bem delineado e eficaz, é necessário que os outros aspectos 

organizacionais se encontrem em sintonia, essencialmente que os colaboradores “…tenham uma 

visão de conjunto da organização à qual consagram uma parte importante da sua vida, que sejam 

orientados e motivados…” (Peretti 1994, 481).  
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Quadro 3. Resumo conceptual do modelo de comunicação organizacional. 

                 
 

A comunicação é fator chave essencial no trabalho não só dos gestores, mas no conjunto de todos os 

membros da organização, segundo Rego (1999) nenhum membro das organizações poderia 

desempenhar a sua tarefa se não existisse comunicação, defendendo que dentro de uma organização 

a comunicação é essencial na medida em que: 

 Permite aos gestores interagir com os superiores, subordinados, colegas, sindicatos, 

fornecedores, clientes, etc. 

 Faculta-lhes a obtenção de informações e a disseminação dessas formações junto das 

entidades pertinentes e tomar decisões. 

 Facilita a coordenação do trabalho dos diversos membros organizacionais, e permite -lhes 

estarem ao corrente dos assuntos e orientações organizacionais. 

 Permite aos subordinados fazerem chegar as suas opiniões, propostas e reclamações, aos seus 

superiores. 

 Permite a realização de reuniões, sejam elas para tomar decisões, partilhar informações ou 

ouvir opiniões. 

 Incrementa o envolvimento das pessoas na organização. 

 Funciona como fator de interação e integração social. 
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Para o gestor de uma organização ou para o responsável pela comunicação21, o ato de comunicar é 

muito mais do que simples palavras que fluem entre pessoas, é um processo que exige esfor ço, no 

sentido de obter a compreensão da mensagem por parte do seu receptor. Maçães (2014) apresenta 

a comunicação como uma das quatro principais funções dos gestores, considerando que dirigir é 

motivar, liderar e comunicar. 

3. A Comunicação Organizacional diferenciada nas organizações da Economia Social e 
Solidária 

As instituições da Economia Social e Solidária constituem o maior sector empregador em Portugal, 

existindo, por isso, a necessidade cada vez maior de profissionalizar a Gestão de Recursos Humanos 

nestas organizações. Na medida em que as organizações tem objetivos variados e ao contrário de 

uma organização inserida em um dos outros sectores abordados e cujos objetivos principais passam 

por “…produzir bens ou serviços, proporcionar lucro aos proprietários, proporcionar rendimento 

aos seus colaboradores…” (Maçães 2014, 34), as organizações da economia social e solidária 

preocupam-se essencialmente em “…atender às necessidades culturais, sociais ou espirituais da 

sociedade” (Maçães 2014, 34) desenvolvendo o seu trabalho com pessoas e para pessoas, na sua 

vertente mais humana, já que, não desenvolvem um produto mas sim serviços que visam o bem-estar 

e a melhoria da qualidade de vida dos seus beneficiários.  

Assim, se por um lado as organizações da Economia Social e Solidária se devem preocupar com a 

gestão do ponto de vista económico-financeiro garantindo a sustentabilidade que permite a 

continuidade da intervenção e a diversidade dos serviços, por outro devem ter esp ecial atenção aos 

colaboradores. Estes “…não podem ser pensados numa lógica meramente económica…” (Parente in 

Azevedo 2012, 307), devem-se ter em consideração os fatores de satisfação, motivação e de 

fidelização com a organização, na realidade “trata-se de olhar para os trabalhadores de acordo com 

o conceito de homem social” (Parente in Azevedo 2012, 308), visto que, são eles que desempenham 

as tarefas e atividades junto das pessoas e garantem, a qualidade da humanização na prestação de 

serviços.  
A essência da comunicação organizacional na economia social e solidária, por princípio, é assente 

maioritariamente em valores e menos em metas económicas e financeiras. Esta questão encontra-se 

ligada á origem assistencialista destas instituições e, portanto, às características gerais da cultura 

organizacional do sector, que “…pode ser concebida como um conjunto de valores e práticas 

definidos e desenvolvidos pela organização, com base nos quais é socialmente construído um sistema 

de crenças, normas e expectativas que moldam o pensamento e o comportamento dos indivíduos” 

(Cunha et al. 2007, 636). Os valores inseridos na cultura organizacional advêm de um conjunto de 

experiencias e da própria cultura individual dos intervenientes, que são transferidos para a 

organização através da participação na vida organizacional, ou seja, “os indivíduos também 

contribuem, porém, para a eficácia organizacional de maneiras que ultrapassam as atividades 

prescritas para os cargos” (Rego 2002, 51), contribuindo para que os valores organizacionais sejam 

construídos coletivamente. 

                                                 

 

21 O responsável da comunicação é a pessoa que gere os processos de comunicação na organização, em muitos casos esta 

função encontra-se inserida no departamento de recursos humanos. 
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Alguns dos valores transversais a todas as organizações da Economia Social e Solidária devem ser: 

transparência, eficácia, prestabilidade, autorrealização, valorização das pessoas, dedicação, 

inovação, honestidade, eficiência e justiça social. Considerando os valores organizacionais como as 

ideias essenciais em torno das quais a organização é gerida, representando as convicções em que as 

pessoas devem basear a sua atuação dentro da organização, estes são elementos motivadores que 

contribuem para a unidade e coerência da equipa de trabalho.  

É importante que os colaboradores estejam alinhados quanto aos objetivos a serem alcançados, e 

como tal, devem compreender e comprometer-se com os valores, crenças e regras de conduta da 

instituição, para que consigam ter um desempenho de excelência.  

Considerando que as organizações são um ciclo que se inicia na gestão, será através de processos de 

comunicação, (pre)ocupadamente definidos, que toda a organização funcionará, já que a 

comunicação no contexto organizacional é a base de uma organização eficaz e eficiente. Cada vez 

mais os gestores se preocupam com este aspecto da gestão prestando atenção “…cada vez menos nos 

seus bens tangíveis e cada vez mais nos bens intangíveis” (Maçães 2014, 301). As pessoas e as suas 

competências e qualidades são provavelmente o bem intangível mais precioso de qualquer 

organização, pois são as capacidades e ideias de cada um que compõem o todo da organização e 

contribuem para o seu sucesso.  

De acordo com Maçães (2014) a falta de comunicação ou a comunicação deficiente pode causar 

problemas significativos à organização, tais como, desmotivação dos colaboradores, falta de 

inovação, desempenho ineficiente e incapacidade de responder às ameaças e oportunidades do meio 

envolvente. Ora, perante isto, e conforme referido por alguns autores (Camara et al., 2001; Alis et al., 

2012; Maçães 2014). Será necessário entendermos que comunicar não é o mesmo que informar, 

“informação faz parte da comunicação, mas é apenas um «suporte»…é um conjunto de práticas que 

procuram principalmente pôr os indivíduos em contato com os acontecimentos” (Alis et al. 2012, 

542), “comunicação não é só transportar informação, mas persuadir e influenciar as pessoas” 

(Maçães 2014, 298), é um processo onde se envolve as pessoas, trata-se da troca de informação, mas 

acima de tudo da troca de opiniões “é o processo de transferência de informações, ideias, 

conhecimentos ou sentimentos entre as pessoas” (Teixeira 1998, 159). 

Nas instituições da Economia Social e Solidária a comunicação organizacional interna tem ainda um 

papel fundamental na intervenção social, visto que ao influenciar de forma positiva o comportamento 

dos seus colaboradores, nomeadamente, promovendo a participação, promovendo o relacionamento, 

clarificando as tarefas e responsabilidades, ajudando a atingir objetivos, leva a que a qualidade dos 

serviços prestados aumente em consequência do aumento da sua motivação e do seu 

comprometimento com as tarefas e com a organização. 

Sendo certo que as organizações da Economia Social e Solidária tem o seu foco nas pessoas enquanto 

cliente externo, podemos afirmar que também o devem ter internamente e a comunicação 

organizacional será uma ferramenta que poderá contribuir para o envolvimento dos colaboradores 

com a missão e as práticas da organização, tornando-se desta forma indispensável à sua 

diferenciação e ainda geradora de mudança social, pelos impactos positivos, que analisámos ao longo 

de todo o texto, para os diversos intervenientes da organização.  
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Conclusão 

Sendo certo que a área da comunicação interna nas organizações ainda não é uma área com a 

merecida atenção, mas sendo claramente uma área que contribui positivamente para a dinâmica 

organizacional, é necessário investir para que cada vez mais se olhe para esta á rea como uma mais-

valia geradora de mudança nas organizações e nas dinâmicas interpessoais, podendo criar 

sustentabilidade relacional. 

Com esta reflexão pretendemos apontar para a utilidade da comunicação organizacional interna nas 

instituições da Economia Social e Solidária, e o seu impacto na melhoria contínua da sua atuação, já 

que contribui como fator motivador para os colaboradores e como tal pensamos poder alterar 

positivamente comportamentos. 

Dadas as dificuldades de sustentabilidade financeira destas instituições, acredita-se que uma das 

formas de iniciar processos de comunicação interna eficazes sem que estes representem mais um 

custo para a organização poderá ser através do trabalho em parceria. As parcerias com outras 

organizações do sector ou com empresas privadas em áreas ligadas à comunicação, à gestão de 

recursos humanos e à formação permitem além da análise interna individual, a análise de outras 

organizações semelhantes onde existam casos de boas práticas ao nível da comunicação 

organizacional interna (benchmarking). Embora cada organização deva ser avaliada de forma 

individual e como um todo, tendo em conta os seus valores e características específicas, é sempre um 

contributo positivo aprender com as experiências das outras organizações. Este é um bem maior que 

a comunicação pode trazer no plano da Economia Social e Solidária . Para isso há que atender cada 

vez mais aos processos de gestão nas organizações, aos contextos sociais em que se inserem e às 

dinâmicas relacionais que se geram, como promotoras ou não de bem-estar organizacional e, 

consequentemente, organizacional. 
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Resumo 
A evidência dos impactos gerados pelas atividades empresariais tornou frequente a adoção de práticas de 
responsabilidade socioambiental pelas empresas, especialmente devido às pressões de demandas legais, 
clientes ou stakeholders, os quais exigem que as empresas estabeleçam uma gestão responsável também 
dos impactos externos em suas cadeias. A sustentabilidade na cadeia de suprimento preconiza que a 
empresa tem responsabilidades além de seu ambiente interno, respondendo também pelas ações de seus 
stakeholders. A gestão da cadeia de suprimento sustentável, ou Sustainable Supply Chain Management 
(SSCM), pressupõe envolvimento e engajamento dos stakeholders das grandes empresas na busca por 
soluções sustentáveis, embora isso nem sempre seja observado. Autores definem SSCM como ações 
integradas e inter-relacionadas objetivando melhoria no desempenho de toda da cadeia e adoção das 
dimensões do tripé da sustentabilidade. Por meio de uma abordagem qualitativa, este trabalho analisa a 
influência de uma grande empresa da cadeia de suprimento da castanha-do-brasil – a Natura - na adoção 
de práticas de inovação sustentável em um de seus stakeholders (uma cooperativa fornecedora de matéria-
prima). Constata-se ao final que há uma influência que contribui para o envolvimento dos stakeholders, 
resultando na redução dos impactos e disseminação de práticas de responsabilidade socioambiental em 
toda a cadeia. 
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Introdução 

As práticas de sustentabilidade empresarial estão cada dia mais presentes na condução dos negócios, 

especialmente das grandes empresas tidas como as principais causadoras dos problemas ambientais 

que conformam a crise ambiental. Dessa forma, tem-se procurado avançar na adoção de políticas de 

sustentabilidade nas empresas, o que de certa forma tem tido repercussão nas grandes empresas e 

respetivas cadeias de suprimentos. 

A cadeia de suprimento compreende tanto os fornecedores quanto os clientes que se relacionam com 

a empresa, ou seja, os stakeholders. Para Christopher (2007), cadeia de suprimentos é a rede de 

organizações envolvidas nos diferentes processos e atividades de geração de valor, tanto a montante 

quanto a jusante. Assim, a cadeia de suprimento de um produto é composta pelo processo de 

produção da matéria-prima ao produto final, sendo constituído por diversos atores. 

A maioria das grandes empresas de cadeias de suprimentos, ou seja, a empresa focal, possui políticas 

internas de sustentabilidade que, especialmente após a ISO 14.000, contemplam nessas políticas a 

extensão e garantia de práticas sustentáveis de todos os elos da cadeia. Exige -se, dessa forma, um 

engajamento de todos os stakeholders nas estratégias de responsabilidade socioambiental da 

empresa focal. 

Nesse contexto, o presente trabalho resulta da necessidade de averiguar como se constitui as ações 

de engajamento de stakeholder da cadeia de suprimento da castanha-do-brasil, que tem como 

empresa focal (ou seja, a grande empresa que comanda a cadeia) a Natura, analisando um fornecedor 

de matéria-prima, a COMARU – Cooperativa Mista dos Produtores Extrativistas do Rio Iratapuru. 

Abstract 

Evidence of the impacts generated by business activities has frequently led to the adoption of socio-
environmental responsibility practices by companies, especially due to the pressures of legal demands, 
clients or stakeholders, which require companies to establish a responsible management of external 
impacts on their chains as well. Sustainability in the supply chain advocates that companies have 
responsibilities beyond their internal environment, also responding to the actions of its stakeholders. 
Sustainable Supply Chain Management, or SSCM, implies involvement and engagement of large business’s 
stakeholders in the search for sustainable solutions, although this is not always observed. Authors define 
SSCM as integrated and interrelated actions aimed at improving the overall performance of the chain and 
adopting the dimensions of the sustainability tripod. By means of a qualitative approach, this work analyzes 
the influence of a large company in the Brazil nut supply chain – Natura - in the adoption of sustainable 
innovation practices in one of its stakeholders (a cooperative supplying raw material). The data collected 
sustains that there is an influence that contributes to stakeholders involvement, resulting in the reduction 
of impacts and dissemination of social-environmental responsibility practices throughout the chain. 
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Assim a questão que estrutura esse trabalho é a seguinte: como uma empresa focal envolve seu 

fornecedor de insumo em suas estratégias de responsabilidade socioambiental? Para responder a 

esta pergunta, analisaremos a adoção de práticas de inovação sustentável na cooperativa, a partir de 

exigências da Natura, identificando a estratégia de engajamento de stakeholder adotada. 

Desse modo, o objetivo do trabalho é refletir sobre a estratégia de engajamento de stakeholders 

adotada na gestão da cadeia de suprimento da castanha-do-brasil como forma de atender às políticas 

de responsabilidade socioambiental da empresa focal. O procedimento metodológico utilizado 

consiste em um estudo de caso com a adoção de abordagem qualitativa, caracterizado como uma 

pesquisa descritiva, e com o recurso de análise documental, entrevista e observação. Este trabalho 

está dividido nas seguintes seções, após esta introdução: discussão sobre gestão de cadeia de 

suprimentos e sustentabilidade, seguida da apresentação do conceito de engajamento de stakeholder. 

Apresentam-se os procedimentos metodológicos, o estudo de caso e as considerações finais.  

1. Gestão de cadeia de suprimento e sustentabilidade 

Os atuais desafios econômicos, sociais e ambientais exigem que grandes empresas estabeleçam uma 

gestão responsável dos impactos externos em suas cadeias e, além disso, envolvam e engajem seus 

stakeholders na busca por soluções sustentáveis, embora isso nem sempre seja observado. Apesar 

das discussões sobre responsabilidade socioambiental e da aparente adoção do tripé da 

sustentabilidade é possível observar que há um nítido desequilíbrio na balança entre o econômico, o 

social e o ambiental. Tal observação nos faz refletir sobre até que ponto as práticas das grandes 

empresas em vista da contribuição para a adoção de um desenvolvimento sustentável são equitativas 

e se há a possibilidade de um dia serem enquanto ainda estivermo s em um sistema econômico 

capitalista. 

Mesmo observando que as práticas sustentáveis das empresas estão aquém daquelas realmente 

necessárias para mudança da problemática ambiental enfrentada na atualidade, é importante que 

elas existam, para que aos poucos possam convergir, quem sabe, para uma mudança mais efetiva. A 

extensão dessas práticas da empresa para a cadeia de suprimento é um passo importante nesse 

contexto. Como apresentado por Christopher (2007), a cadeia de suprimentos consiste em uma rede 

de organizações. Sendo assim, a sustentabilidade na cadeia preconiza responsabilidades além do 

ambiente interno da organização, tendo a empresa que responder também pelas ações comerciais, 

empregatícias e ambientais de seus stakeholders, diretos ou indiretos. 

Partindo do pressuposto que a sustentabilidade é inserida na cadeia de suprimento pela empresa 

focal, uma vez que ela é a maior e mais representativa, para que esta cadeia seja efetivamente 

sustentável são necessários elos de atuação entre todas as empresas . A empresa focal é geralmente 

a grande empresa da cadeia que exerce influência devido ao seu poder econômico. Por esse motivo, 

caso tenham de fato políticas e práticas sustentáveis, essas empresas possuem um importante papel 

na promoção da sustentabilidade em sua cadeia. Esse elo de disseminação de práticas sustentáveis 

inovadoras entre os membros da cadeia parte das grandes empresas também pelo fato de suas 

operações terem representativo impacto no meio ambiente. 

Na década de 1990 têm-se muitos exemplos de como as preocupações socioambientais foram 

inseridas na cadeia de suprimento. Como demonstra Carvalho e Barbieri (2012), diversos autores 

descrevem os instrumentos de sustentabilidade na gestão da cadeia de suprimento (supply chain 

management – SCM), tais como: gestão ambiental da cadeia de suprimento (supply chain 
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environmental management – SCEM); gestão da cadeia de suprimento ambiental (environmental 

supply chain management – ESCM); gestão da cadeia de suprimento verde (green supply chain 

management – GSCM); cadeias de suprimento de ciclo fechado (closed-loop supply chain – CLSC); 

gestão da cadeia de suprimento responsável (responsible supply chain management – RSCM) e gestão 

da cadeia de suprimento sustentável (sustainable supply chain management – SSCM).  

Carter e Rogers (2008) definem a gestão da cadeia de suprimentos sustentável como a execução de 

metas, tanto econômicas quanto socioambientais, de forma clara, integrada e inter -relacionada 

objetivando a melhora do desempenho não apenas da empresa, mas de toda a cadeia de suprimento. 

Já para Seuring e Muller (2008) ela representa o gerenciamento de fluxos de informação, material e 

capital, além da colaboração entre todas as empresas da cadeia, no intuito de alcançar as dimensões 

do tripé da sustentabilidade, não deixando, para tal, de considerar as necessidades dos consumidores 

e de todas as partes envolvidas. 

As práticas e metas sustentáveis adotadas pela empresa focal (rastreabilidade, certificação, etc.) são 

acompanhadas de iniciativas de desenvolvimento de todos os fornecedores da cadeia. De acordo com 

Carvalho e Barbieri (2012) as pressões que a empresa focal recebe tende a ser repassada para a 

cadeia de suprimento, exigindo uma tática para envolver esses fornecedores nas estratégias de 

sustentabilidade da empresa, formando assim a gestão da cadeia de suprimento sustentável.  

A gestão da sustentabilidade junto à cadeia de suprimento é uma forma de a tender às atuais 

demandas de auto-regulação e conduta; gerar impacto positivo através da redução de custos; fazer a 

gestão de riscos reputacionais; atender a compromissos voluntários assumidos; buscar inovações de 

processos e produtos com foco em sustentabilidade e promover o desenvolvimento de ecossistemas 

de inovação. 

2. Engajamento de Stakeholders 

O espaço colaborativo que se estabelece com o engajamento dos diversos atores ao negócio, projeto 

ou cadeia é de fundamental importância para a sobrevivência e bom desempenho destes. Os atores 

são denominados de stakeholders, termo em inglês para ‘parte interessada’, sendo eles “qualquer 

organização ou indivíduo que possa ser afetado pelas atividades da empresa e cujas ações possam 

afetar a capacidade da empresa de implantar suas estratégias e atingir seus objetivos” 

(Accountability 2011). 

O termo stakeholder foi criado em 1963 por Robert Freeman, tendo como significado, na época, 

grupos que apoiam o negócio para que o mesmo exista. Para Harrison (2005) “os stakeholders são os 

públicos de interesse, grupos ou indivíduos que afetam e são significativamente afetados pelas 

atividades da organização: clientes, colaboradores, acionistas, fornecedores, distribuidores, 

imprensa, governo, comunidade, entre outros”. 

Engajamento de stakeholders é uma terminologia baseada na Accountability, ISO 26000 e GRI (Global 

Reporting Iniciative), que ressalta a relevância dos públicos de interesse através de um processo de 

construção conjunta que visa o ganha-ganha. Consiste em um novo modelo de gestão que contempla 

o público de interesse ao identificar suas demandas, se antecipar, gerenciar conflitos e estabelecer 

relacionamento e confiança entre as partes. 

De acordo com a Critical Friends International (2015), centro de referência em recursos sobre 

engajamento de parte interessadas, engajamento envolve: pesquisas online, parcerias, questões e 
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geografias específicas, escopo e qualidade do relatório anual corporativo e o futuro da estratégia dos 

negócios. Os principais instrumentos dessa área (Norma AA1000, ISO 26000, Diretrizes G3 da GRI, 

princípios de governança corporativas da OCDE e normas e políticas internas) ratificam a 

importância em identificar, escutar e prestar contas aos stakeholders. 

Para engajar os stakeholders é preciso ir ao encontro deles, estabelecer diálogo para ampliar o espaço 

da relação. A metodologia utilizada no engajamento varia de acordo com o negócio ou projeto da 

empresa. A ação de engajamento deve ser planejada, documentada e avaliada, podendo ser aplicada 

em todas as áreas, inclusive nas estratégias de sustentabilidade. 

Em uma cadeia de suprimento, a partir do momento que as grandes empresas são cobradas pela 

responsabilidade socioambiental também de seus fornecedores o princípio da corresponsabilidade 

pelas práticas de gestão e produção desses fornecedores se instaura. É o momento de criar um 

processo de engajamento de stakeholders. Através dele é possível ouvir os variados atores e mapear 

as demandas que contribuirão para determinar as estratégias de sustentabilidade da cadeia.  

Esse cenário tem levado as empresas focais a repensar suas práticas de qualificação, seleção, 

contratação, avaliação e monitoramento de fornecedores. Assim, o que a empresa focal faz é buscar 

garantia de que as práticas socioambientais estão sendo adotadas ao longo da cadeia de suprimento. 

3. Procedimentos metodológicos 

No presente trabalho, adotou-se a abordagem qualitativa com utilização da pesquisa descritiva para 

compreensão da relação entre os conceitos envolvidos. A estratégia empregada para explorar o 

evento escolhido, em busca de relacioná-lo com a teoria empregada, foi o estudo de caso. Yin (2009) 

afirma que o estudo de caso é adequado para estudos que buscam responder questões do tipo ‘como’ 

e ‘por que’. Ajustando à questão do trabalho temos então a seguinte questão de pesquisa: como uma 

empresa focal envolve seu fornecedor de insumo em suas estratégias de responsabilidade 

socioambiental? Durante o desenvolvimento do trabalho foram utilizados como subsídio os 

seguintes procedimentos metodológicos: 

Inicialmente foi realizado um levantamento de dados sobre a área de estudo, reunindo informações 

disponíveis em referências bibliográficas, textos e pesquisas, acerca dos temas Gestão de cadeia de 

Suprimento Sustentável e Engajamento de Stakeholders. Concomitantemente, reuniram-se 

informações acerca das organizações objeto de estudo: Natura e COMARU. A escolha da cadeia da 

castanha-do-brasil se deu pelo fato de a Natura apresentar políticas de sustentabilidade amplamente 

divulgadas, tornando-a propícia à análise do envolvimento ou não de seus stakeholders nessas 

políticas. 

Para entender como ocorre a influência da empresa focal por meio do engajamento do fornecedor, 

analisou-se uma cooperativa fornecedora de insumos, buscando elementos de comprovação 

mediante o uso de técnicas de coleta de evidências, a saber: provas documentais; pesquisas já  

publicadas, também em formato digital; pesquisa de campo realizada em 2014 com adoção de prática 

de entrevista e observação. A interpretação das evidências é apresentada a seguir.  

4. Estudo de caso: cadeia de suprimento da castanha-do-Brasil 

A empresa Natura é uma das maiores empresas do setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, 

atuante na América Latina e recentemente na Europa também. A empresa busca um comportamento 
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alinhado com os princípios de promoção do desenvolvimento sustentável, alinhand o seus 

compromissos internos com as práticas de seus fornecedores (Natura 2016). Para estabelecer sua 

estratégia de sustentabilidade a empresa realiza um processo de engajamento de stakeholders desde 

2008, visando instituir um planejamento norteador de suas ações assim como da cadeia, incentivado 

que seus fornecedores adotem práticas de redução do impacto ambiental de suas operações (Natura 

2014).   

A Natura possui quase 5 mil fornecedores, menos de 1% deles são comunidades tradicionais que 

fornecem insumos da biodiversidade. Em 2000 a Natura lançou a linha Ekos voltada para o apreço 

da tradição e cultura da biodiversidade, tendo como insumos catorze ativos da biodiversidade 

brasileira, matéria-prima das florestas brasileiras, oriundos das comunidades rurais tradicionais das 

cinco regiões do país. Tem-se, a partir de então a estruturação das cadeias sustentáveis de extração 

de recursos da biodiversidade (Natura Ekos 2011). Esse modelo de negócio contribui para o 

desenvolvimento social, inclusão, fortalecimento da economia local e sustentabilidade ambiental das 

comunidades. A análise deste estudo de caso foca a cadeia de suprimento da castanha -do-brasil, 

produto florestal não madeireiro utilizado pela Natura, na forma de óleo, para fabricação de 

sabonetes e cosméticos, sendo fornecido pela COMARU. 

Essa cooperativa, existente há 15 anos, é composta por trabalhadores rurais extrativistas da 

Comunidade São Francisco do Iratapuru, do município de Laranjal do Jari – Amapá. De acordo com a 

OHG (2015), os moradores desta comunidade são predominantemente extrativistas e vivem da 

extração de frutos da floresta da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Iratapuru – RDSI, 

especialmente a castanha-do-brasil, popularmente conhecida como castanha-do-pará. Assim, a 

criação desta cooperativa se destinava a escoar a produção da castanha para as empresas 

compradoras. As experiências produtivas iniciais da COMARU consistiam no fornecimento da 

castanha beneficiada (amêndoas desidratadas, farinha, paçoca, biscoito e óleo) para ó rgãos públicos 

(Picanço 2009). No ano 2000 a cooperativa iniciou seu relacionamento com a Natura, sendo 

fornecedora de óleo de castanha, óleo de resina e breu-branco mediante contrato negociado e 

renovado a cada ano (OHG 2015). 

Devido às políticas de sustentabilidade da Natura, expressas em seu planejamento estratégico e 

normas como o Código de Conduta de Fornecedores, para permanecer nesta cadeia a COMARU 

passou por um processo para se engajar nas estratégias de responsabilidade socioambiental da 

Natura, sendo influenciada a adotar práticas de inovação sustentável, conforme apresentadas à 

seguir: 

Manejo sustentável da castanha-do-brasil: previamente ao contrato comercial com a cooperativa, a 

Natura contratou uma consultoria para realizar estudo sobre as potencialidades do uso do produto 

de interesse, a castanha-do-brasil. Esse estudo suscitou um Plano de Manejo para sua exploração, o 

qual trouxe os primeiros benefícios para a COMARU. Os cooperados passaram a adotar práticas de 

manejo sustentável, através de ações como: limpeza dos piques no período de pré-coleta, quebra do 

fruto e coleta em tempo hábil para evitar a contaminação por fungos, pré-secagem para reduzir a 

humidade, armazenagem em locais secos e limpos e a não coleta de toda a produção da castanheira, 

ou seja, deixar frutos na copa das árvores para os animais dispersores se alimentarem e propagar 

sua semente. 

Certificação dos castanhais: uma consequência natural da adoção de práticas de manejo sustentável 

é a obtenção de certificação. O papel das certificadoras consiste em vistoriar determinados critérios, 
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como o não uso de produtos químicos e respeito aos processos de regeneração do ambiente, para 

garantir ao consumidor que tais critérios foram cumpridos. Picanço (2009) confirma que a 

certificação florestal dos insumos da biodiversidade é uma exigência da Natura e para que a produção 

do óleo da castanha produzido pela COMARU pudesse ser comprada por ela havia o pré -requisito da 

certificação dos castanhais. Por esse motivo no ano de 2004 a COMARU pass ou a ter a certificação 

FSC – Forest Stewardship Council da castanha-do-brasil através do IMAFLORA – Instituto de Manejo 

e Certificação Florestal e Agrícola, recebendo o selo Rainforest Alliance. Em 2007 havia vinte e sete 

castanhais certificados. Como reflexo da certificação, os cooperados precisaram adotar práticas 

socioambientais, como respeito a normas ambientais e de qualidade, cumprimentos de legislação 

trabalhista, através da não permissão do trabalho de crianças e a presença de animais domésticos 

nos castanhais. 

Cumprimentos de legislação trabalhista: de acordo com o gestor da COMARU, em determinados anos, 

no período da safra da castanha-do-brasil os trabalhadores da comunidade não dão conta do total do 

serviço de coleta, tendo que trazer pessoas de fora da comunidade para realização do serviço. A partir 

da parceria com a Natura e, principalmente em função da certificação das castanhas pelo IMAFLORA, 

a cooperativa passou a formalizar a contratação de pessoas para o trabalho de coleta desde 2008, 

pois havia a exigência do registro dos contratos dos castanheiros para coleta (OHG 2015).  

Respeito a normas ambientais e de qualidade: a cooperativa passou a ser auditada periodicamente e 

em 2013 a vistoria constatou problemas relacionados ao monitoramento, fazendo com que fossem 

aplicadas não conformidades pela certificadora à COMARU. A não conformidade suspende a 

certificação, fazendo com que, no caso da relação com a Natura, a cooperativa deixe de fornecer os 

insumos até solução das pendências (OHG 2015). Ainda de acordo com este autor uma das não 

conformidades apontadas pela auditoria diz respeito à presença de cachorros nos castanhais, 

podendo contaminar a matéria-prima. Esse fato mostra quão delicado é inserir comunidades 

tradicionais em grandes cadeias de suprimento, pois aspeto como o citado, compreende uma questão 

cultural de segurança, difícil de ser explicada e banida. Este fato evidencia que o não cumprimento 

de uma exigência da empresa focal, como ponderado por Seuring e Müller (2008), resulta na exclusão 

momentânea, ou não, do fornecedor da cadeia. 

Estruturação e profissionalização da gestão da cooperativa: foi possível constatar, tanto na entrevista 

quanto na observação realizada na pesquisa de campo, como a relação e os contratos entre a empresa 

focal e a cooperativa se refletem na organização da COMARU, que apresenta uma gestão mais 

centrada, estruturada e profissionalizada.  

5. Conclusão 

A influência da empresa focal sobre as organizações da sua cadeia pode condicionar a adoção de 

práticas de inovação sustentável na medida em que se utiliza de um processo de engajamento de 

stakeholders para alinhar as demandas do negócio. A Natura é a empresa focal da cadeia de 

suprimento da castanha-do-brasil e, para gerir a cadeia dentro de padrões socioambientais , busca 

alinhar suas estratégias com os demais atores, engajando esses stakeholders em seus padrões de 

sustentabilidade. A estratégia de engajamento se dá através de uma atuação próxima entre esta 

empresa focal e seu fornecedor, com orientação, identificação de demandas e estabelecimento de 

uma relação de confiança, para que possam atuar juntos em busca de um objetivo comum, que é a 

relação comercial. Para analisar esse processo se observou um de seus fornecedores, a COMARU.  
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Buscando responder à questão formulada reuniram-se informações através dos dados coletados em 

documentos, entrevista e observação, além de uma revisão de literatura. Carter e Rogers (2008) 

ponderam sobre a cadeia de suprimento sustentável focando a inter -relação entre os stakeholders 

como seu principal aspeto. É esta inter-relação que se observa no caso da Natura e da COMARU, 

sintetizando a influência da primeira sobre a segunda, ou seja, a adoção de práticas de inovação 

sustentável pela COMARU está relacionada com as exigências da Natura que, enquanto cliente 

principal da cooperativa e empresa focal da cadeia deve se responsabilizar também pelas práticas de 

seus fornecedores. 

Algumas inovações sustentáveis na COMARU puderam ser observadas como resultado dessa 

influência da Natura: manejo sustentável, certificação de castanhais, cumprimento de legislação 

trabalhista, respeito à normas ambientais e de qualidade, estruturação e profissionalização da gestão 

da cooperativa. Todas essas práticas contribuem para tornar a cadeia de suprimento da c astanha-do-

brasil mais sustentável, entendendo que elas só foram passíveis de ocorrer devido à realização de 

um processo de engajamento desse fornecedor nas estratégias de responsabilidade socioambiental 

da empresa focal. 

Entende-se que a adoção de inovações sustentáveis em cadeia de suprimento ocorre geralmente por 

influência das empresas focais, e os processos de engajamento de stakeholders contribuem para este 

fim sendo a resposta para a pergunta desse trabalho. Este trabalho tentou mostrar formas dessa 

influência não esgotando a análise da temática. Espera-se ter contribuído para construção teórica da 

área de estudo, não esgotando essa discussão. 
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Resumo 
A atividade de uma organização decorre num espaço que está muito para além dos colaboradores que tem, 
das instalações que ocupa, dos clientes ou dos beneficiários que capta, dos fornecedores que possui ou, até, 
daqueles que, não estando incluídos em nenhuma destas categorias, conhecem a organização e observam 
o seu desempenho e comportamento. A abordagem dos stakeholders é algo que, de forma consistente e 
reiterada, tem chamado a atenção do meio académico, empresarial e social, não só pela relevância dos 
mesmos para a atividade das organizações, mas também pelo facto de, cada vez mais, a sua ação constituir 
um fator crítico de sucesso das mesmas. A responsabilidade social corporativa é, acima de tudo, uma 
atitude, um comportamento, uma sensibilidade e uma conceção, da sociedade e para a sociedade, que as 
organizações, pela sua capacidade mobilizadora, cada vez mais procuram potenciar e concretizar. Por outro 
lado, falar de stakeholders e responsabilidade social, num contexto empresarial, é, também, abordar 
concetualmente as empresas sociais que, nas abordagens europeia e americana, têm alargado o âmbito da 
análise e têm reconhecido, de forma gradualmente expressiva que, mais importante do que o tipo de 
empresa, a forma da sua constituição ou o perfil dos seus proprietários, é o valor que acrescenta e a 
natureza do impacto que exerce, pelo desempenho da sua atividade e pelo apoio que presta à concretização, 
direta ou indireta, de programas e projetos socialmente relevantes. 
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1. Introdução 

Sabemos que a atividade de uma organização, qualquer que ela seja, nos setores público, privado ou 

social, com ou sem fins lucrativos, decorre num espaço que está muito para além dos colaboradores 

que tem, das instalações que ocupa, dos clientes que capta, dos fornecedores  que possui ou, até, 

daqueles que, não estando incluídos em nenhuma destas categorias, conhecem a organização e 

observam e avaliam o seu desempenho. 

A abordagem às denominadas partes interessadas que, para este efeito e no âmbito deste texto, 

iremos denominar como stakeholders – reconhecendo o autor a institucionalização do termo na 

sociedade portuguesa – é algo que, de forma consistente e reiterada, tem chamado a atenção do meio 

académico, pela relevância das mesmas para a atividade das organizações e, de forma decorrente, 

por constituírem um fator crítico de sucesso, ou de insucesso, das mesmas. 

Falar, hoje, de responsabilidade social nas e das empresas, muito para além de um termo que está, 

reiteradamente, presente nos seus relatórios, é, acima de tudo, uma atitude, um comportamento, uma 

sensibilidade, uma conceção, da sociedade e para a sociedade, que as empresas, pela sua capacidade 

mobilizadora, cada vez mais procuram concretizar e potenciar. 

Este texto pretende evidenciar conceitos relevantes para a abordagem aos stakeholders, procurando 

identificar as suas potencialidades, limitações e metodologias, considerando que esta pode ser uma 

ferramenta complementar às análises tradicionais, pois relaciona-a com a responsabilidade social, 

num contexto empresarial.  

  

Abstract 
The activity of an organization takes place in a space that goes far beyond the employees it has, the facilities 
it occupies, clients and beneficiaries it captures, suppliers it has, or even those, who, although not included 
in any of these categories, know the organization and pay attention to its performance and behaviour. The 
stakeholders’ approach has also called attention, in a consistently and repeatedly way, to the academic, 
business and social environment, not only for its relevance to the activity of the organization, but also 
because its actions are increasingly a critical factor for success. Corporate social responsibility is, above all, 
an attitude, a behaviour, a sensitiveness and a conception of society, and for the society, that organizations, 
for their mobilizing capacity, increasingly seek to promote and realize. On the other hand, to talk about 
stakeholders and social responsibility in a business context also means analysing conceptually social 
companies that in European and American approaches have enlarged their scope of analysis, recognizing, 
in a gradually expressive way, that more than the type of company, the way it is constituted or the profile 
of the owners, what is important is the value it adds, as well as the nature of the impact it exercises by the 
performance of its activity, and the support it gives to  accomplish, directly or indirectly, socially relevant 
programs and projects. 
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2. Os Stakeholders: conceito, análise e classificação  

Tal como referem (Donaldson e Preston 1995, 65-91), a expressão stakeholders apareceu pela 

primeira vez em 1963, nos Estados Unidos, num memorando interno do Stanford Research Institute 

(SRI), sendo definidos como “todos os grupos que existem em torno de uma empresa e sem os quais 

esta não consegue existir”, ou subsistir acrescentamos, aliás em linha com a abordagem de (Freeman 

e Reed 1983) e (Bowditch e Buono 1992), que os definiram como grupos dos quais a organização é 

dependente para a sua sobrevivência, numa perspetiva de longo prazo.  

Na mesma época, (Freeman22 1988) define os stakeholders como qualquer grupo, ou indivíduo, que 

pode afetar, ou ser afetado, pela concretização dos objetivos de uma empresa – acionistas, credores, 

gestores, colaboradores, consumidores, fornecedores, comunidade local e público em geral – e, no 

mesmo sentido, (Savage et al. 1991, 61-75) referem “indivíduos, grupos e outras organizações, que 

têm interesse na atividade de uma empresa e capacidade para influenciá-la”. 

Mais recentemente, (Pesquex e Damak-Ayadi 2005) evidenciam que a teoria dos stakeholders propõe 

um modelo relacional, interligando todos os seus intervenientes, pelo que resulta inerente ao seu 

próprio conceito a conjugação da sua interação, entre estes e com a empresa, pelo que esta não 

deverá ignorar, ou subestimar, ao definir e gerir os seus próprios projetos e objetivos, os interesses 

dos seus stakeholders, pois o risco de incumprimento e de litigância será bastante mais elevado, se 

tal acontecer.  

No entanto, a conjugação dos interesses dos diversos stakeholders nem sempre é fácil, pois são 

frequentemente distintos entre si e, não raras vezes, mesmo divergentes, ainda que todo o 

investimento que possa ser efetuado para incrementar e consolidar esta relação, mesmo que seja 

significativo, será sempre compensado sob as mais diversas formas, tal como sugerem McGuire et al. 

(1988, 854-872), para quem “a sociedade envolvente valoriza sempre uma empresa socialmente 

responsável, que procura melhorar, de alguma forma, as condições de vida da comunidade”.  

A análise de stakeholders passa pela identificação dos atores-chave de um projeto e corresponde às 

avaliações dos seus interesses e da interferência, real ou potencial, no seu risco e viabilidade, tal como 

refere Rowley (1997, 887-910).  

No mesmo sentido e em complemento, Mitchell et al. (1997, 853-886) defendem que as várias classes 

de stakeholders devem ser identificadas com base nas suas caraterísticas, i.e., na posse de 

determinados atributos, ou da sua combinação, com alcance para a organização, a saber: poder, 

legitimidade e urgência. 

 

Tabela 1: A classificação dos stakeholders, segundo os atributos 

 

Poder 
É a capacidade para fazer acontecer, para concretizar os resultados que 

desejam 

                                                 

 

22 Ainda que com o mesmo apelido, não é o mesmo autor referido anteriormente (n.a.). 
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Legitimidade 

É a perceção generalizada, ou a suposição, de que as ações de uma 

entidade são desejadas, próprias ou apropriadas, dentro de um 

contexto específico 

Urgência 
É algo que dirige as ações de forma imperativa, subjacente à perceção 

do tempo e do grau de importância do stakeholder 

Fonte: Mitchell et al. 1997, 853-886 – adaptado pelo autor. 

A lógica de tipificar os stakeholders de acordo com a influência que exercem tem sido adotada, ou 

realçada, por vários estudos empíricos, como o de (Bourne & Walker 2005, 649-660), que enfatizam 

o uso de uma ferramenta que identifique a sua ação.  

Assim, as empresas devem traçar metas, tendo presente as suas relações com os stakeholders, atuais 

e potenciais, como parte de um processo contínuo e virtuoso, presente na sua estrutura orgânico-

funcional e assumido como fator de crescimento e desenvolvimento, “reconhecendo as suas 

necessidades, reajustando planos para envolvê-los e evitando situações de divergência, latente ou 

explícita”, como sugerem Savage et al. (1991, 61-75). 

Para Wood (1990), os stakeholders são classificados de acordo com duas tipologias: os primários – 

proprietários, clientes, fornecedores, trabalhadores e concorrentes; e os secundários – governos 

internos, governos externos, comunicação social, comunidade, organizações sem fins lucrativos, 

analistas financeiros e instituições financeiras. Por seu turno, Bethlem (2001) sugere uma 

classificação em duas dimensões: internos e externos – os internos correspondem aos trabalhadores, 

aos dirigentes e aos acionistas e os externos aos clientes, aos fornecedores e ao governo.  

Para que a sintonia e a convergência sejam mais rápidas e eficazes, nomeadamente com os 

stakeholders que têm maior ascendente sobre a organização, deve-se, primeiro, proceder à sua 

identificação criteriosa e, depois, efetuar duas avaliações críticas: o potencial de ameaça para a 

organização e o potencial em cooperar com a organização. 

3. A identificação e a avaliação de stakeholders 

A partir da abordagem e metodologia referidas, surgem quatro classes de stakeholders, segundo a 

classificação de Savage et al. (1991, 61-75), como consta na Figura 1. 

 

Figura 1: As classes de stakeholders, por capacidade de ameaça e cooperação 

 
 Potencial dos stakeholders em ameaçar a organização 
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 ALTO BAIXO 
 

ALTO 
Tipo 4: ambíguo                           

Estratégia: colaborar 
Tipo 1: disponíveis                      
Estratégia: envolver 

 

 
    

BAIXO 
Tipo 3: indisponíveis                              

Estratégia: defender 
Tipo 2: não relevantes                            
Estratégia: monitorizar 

 

 

Fonte: Savage et al. 1991, 61-75. Adaptado pelo autor. 

Pelo que, posteriormente, deverá ser elaborada uma matriz-síntese de análise.  
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Figura 2: Matriz-síntese de análise de stakeholders 

  

 

Fonte: Santos 2010 

 

4. A responsabilidade social 

O contexto social em que as decisões e as ações das organizaçõ es são concebidas e implementadas é 

dinâmico e complexo. Assim, para compreendermos o significado de responsabilidade social 

devemos, desde logo, assumir que é um conceito flexível, sensível ao espaço, ao tempo e às 

circunstâncias, pois espelha a sociedade envolvente e, como tal, acompanha as suas próprias 

dinâmicas.  

Hoje, as organizações correspondem – e são monitorizadas e avaliadas por isso – à soma, 

desejavelmente virtuosa, das pessoas que as constituem, dos recursos que dispõem, da relação que 

têm com a sociedade envolvente, da capacidade para gerar segurança e bem-estar, do contributo para 

o progresso e qualidade de vida, relacionando-se com vários públicos e com diversas instituições.  

Em linha com as definições de Daft (1999) e de Grajew (2001) – para quem a responsabilidade social 

traduz a obrigação da empresa de tomar decisões e implementar ações geradoras de benefícios para 

a sociedade e para si própria, em interação com os funcionários, fornecedores, clientes, acionistas, 

governo, concorrentes, meio ambiente e comunidade – a relação dos stakeholders com a 

responsabilidade social das organizações é, para além de incontornável, também desejavelmente 

coerente e consequente com a missão, princípios e valores das próprias organizações.  

De acordo com o modelo piramidal de Carroll (1999, 268) existem quatro tipos de responsabilidade 

social: económico, legal, ético e discricionário, dispostos em função da sua importância relativa e da 

frequência pela qual os responsáveis da organização lidam com cada uma, como exemplifica a Figura 

3. 

Figura 3: Os tipos de responsabilidade social 
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Fonte: Carroll 1999, 268. Adaptado pelo autor. 

A responsabilidade económica – que passa pela produção de bens e/ou prestação de serviços que a 

sociedade necessita e está disposta a adquirir, por um preço que salvaguarde a continuidade da 

empresa, de forma a satisfazer todas as suas obrigações – está na base da pirâmide, pois corresponde 

ao principal tipo de responsabilidade das empresas, sem a qual tornam-se insustentáveis e, portanto, 

em risco de subsistir.   

A responsabilidade legal é definida pelo cumprimento da lei, i.e., é esperado que a empresa atinja os 

seus objetivos económico-financeiros dentro das estruturas e normas legais, impostas pela legislação 

aplicável. 

A responsabilidade ética inclui comportamentos e atividades que a sociedade espera da empresa mas 

que não estão, necessariamente, sob a forma de lei e que podem, até, não ir ao encontro, direto e 

imediato, da obtenção de resultados para a empresa, tal como reconhece Daft (1999), para quem os 

intervenientes “devem agir com equidade e imparcialidade e no respeito pelos direitos e deveres de 

todos os envolvidos”. 

A responsabilidade discricionária é voluntária e orientada pelo desejo da empresa co ncretizar uma 

contribuição social sem ser obrigada, ou regulada, para o efeito, pela economia, pela lei ou pela ética, 

tal como define Daft (1999), podendo corresponder a doações, patrocínios, ou outro tipo de 

envolvimento, algumas vezes até pela participação dos seus colaboradores em ações filantrópicas ou 

de assistência, sem retorno direto para a empresa. 

5. Os níveis de abordagem da responsabilidade social  

Autores como Montana e Charnov (1998) e Gibson et al. (2000) destacam que da diferença entre a 

ausência de responsabilidade social, para além da exigida por lei, e a adopção de uma ampla postura 

socialmente responsável, surgem três níveis de abordagem – obrigação, reação e sensibilidade – 

como ilustra a figura 4.  

A obrigação social decorre do facto de a empresa ter um comportamento socialmente responsável, 

ainda que numa perspetiva redutora da sua atividade, procurando o lucro dentro das restrições 

legais impostas pela sociedade, i.e., muito associada à perspetiva de Friedman (1970, 122-126) e de 

Gibson et al. (2000), para quem uma empresa lucrativa beneficia a sociedade ao criar novos 

empregos, ao pagar salários justos, ao garantir boas condições de trabalho e ao pagar impostos.  

A reação social tem por pressuposto o facto de as empresas, pressionadas p elos stakeholders ou 

perante factos e circunstâncias que evidenciam casos de inequívoca vulnerabilidade, reagirem de 

Discricionária

Ética

Legal

Económica
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forma a corresponder às suas necessidades e expetativas, atenuando os efeitos de uma não -ação e 

em linha com o cumprimento das obrigações económicas, legais e éticas. 

 

Figura 4: Os níveis de responsabilidade social 

 

Fonte: (Montana e Charnov 1998) e (Gibson et al. 2000) – adaptado pelo autor. 

 

A sensibilidade social, ou pró-atividade social, caracteriza-se por comportamentos antecipatórios e 

preventivos, que vão muito para além da obrigação ou reação sociais, indo ao encontro das 

necessidades manifestadas e evidenciando um forte empenho – problemas futuros são previstos e 

desencadeadas ações para resolvê-los, ou atenuá-los, tal como referem Montana e Charnov (1998), 

sendo que este nível representa o significado mais lato de responsabilidade social, de acordo com 

Gibson et al. (2000). 

6. Os stakeholders e a responsabilidade social  

As práticas de responsabilidade social das empresas e o grau de compromisso destas para com as 

ações sociais não são circunscritas, necessariamente, ao reflexo das posições assumidas pelos seus 

stakeholders – a evidência empírica demonstra-nos que, cada vez mais, as empresas, sobretudo as 

grandes, adotam posturas socialmente responsáveis, para além do enquadramento mínimo legal e 

independentemente de pressões endógenas ou exógenas – mas é incontornável que a forma como a 

organização lida, interpreta e gere os interesses e expetativas destes con stitui uma componente 

determinante para o sucesso dos seus desígnios, como vimos.  

Vamos analisar, a este propósito, a interação daqui decorrente, evidenciando os seus aspetos mais 

relevantes, como está sintetizado na Tabela 2. 

 
 
  

Obrigação 
Social

Reação 
Social

Sensibil idade 
Social
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Tabela 2: Stakeholders e responsabilidade social, contribuições e interações 

 

Fonte: Gibson et al. 2000. Adaptado pelo autor. 

7. O impacto da responsabilidade social nas empresas 

É indiscutível, hoje, que uma gestão socialmente responsável pode trazer inúmeros benefícios às 

empresas. Em muitos estudos, a responsabilidade social aparece como prática reconhecida pela 

sociedade e pelos consumidores; pela preferência dos investidores, nacionais e internacionais; pela 

criação de um espaço gradualmente abrangente junto dos órgãos de comunicação; por um bom clima 

organizacional e pela captação e retenção de talento, entre outros. 

Os ganhos com a responsabilidade social, para Guedes (2000), resultam no denominado retorno 

social institucional, que ocorre “quando a maioria dos consumidores aprecia a atitude da empresa em 

investir em programas e projetos sociais e o seu desempenho obtém o reconhecimento público”. 

Quando tal acontece, a empresa é referida como um caso-de-estudo, é notícia, potencia a sua marca, 

reforça a sua imagem, assegura a lealdade dos seus empregados, fideliza e conquista clientes, reforça 

laços com parceiros, aumenta a sua presença no mercado e aumenta as suas vendas, como acrescenta 

Guedes (2000). 

Podemos considerar, assim, que o retorno social institucional é concretizado através dos seguintes 

benefícios, referidos por Guedes (2000) em vários contextos: 

 Imagem e vendas – pelo fortalecimento e fidelidade à marca e ao produto; 

 Acionistas e investidores – pela valorização da empresa na sociedade e no mercado;  

 Retorno publicitário – com a produção de notícias espontâneas;  

 Tributação – com a possibilidade de isenções fiscais, ou taxas bonificadas, na sequência de 

apoio a projetos socialmente relevantes; 

 Produtividade – pelo maior empenho e motivação dos trabalhadores; 

STAKEHOLDERS CONTRIBUIÇÕES INTERAÇÕES TIPO/NÍVEL DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

Acionistas Capital
Lucros e dividendos                              

Preservação do património

Económica e legal/                                                  

obrigação 

Trabalhadores

Perfis                                                                 

Competências                                                                       

Experiência                                                                               

Salários justos                                        

Condições de trabalho                                  

Oportunidades de carreira

Económica, legal e ética/                                                             

obrigação e reação

Fornecedores

Produtos                                        

Serviços                                                

Relação

Respeito pelos contratos                                    

Negociação leal                                                           

Parcerias

Económica, legal, ética e discricionária/                                                         

obrigação e reação

Clientes
Volume de negócios                                          

Fidelidade

Segurança dos produtos                       

Qualidade dos produtos                                  

Preços justos                                   

Publicidade honesta

Económica, legal e ética/                                                         

obrigação e reação

Comunidade/Sociedade
Infra-estruturas                                         

Recursos

Apoio ao crescimento e 

desenvolvimento                                                 

Contribuição para a qualidade de 

vida, segurança e bem-estar                                                    

Conservação dos recursos naturais 

Proteção ambiental                                       

Respeito pelos direitos das minorias

Económica, legal, ética e discricionária/                                   

obrigação, reação e sensibilidade

Governo

Suporte institucional, 

jurídico e político                                                  

Regulação e fiscalização

Cumprimento das leis                                  

Pagamento de impostos

Económica, legal e ética/                                                             

obrigação

Concorrentes
Concorrência                                                     

Referencial de mercado

Lealdade                                                          

Transparência

Económica, legal e ética/                                                             

obrigação
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 Impacto social – pela capacitação dos agentes, que origina mudanças comportamentais na 

sociedade, com novas relações de poder.  

Por fim, destacamos o retorno social, que corresponde aos ganhos sociais decorrentes da ação da 

empresa e que podem ser identificados da seguinte forma, como salienta Guedes (2000): 

 Pelas novas oportunidades proporcionadas às empresas por terem assumido o seu papel de 

intervenção social, não só pela complementaridade com outros setores da economia, mas 

também em articulação com a ação do próprio Estado e da execução de políticas públicas;  

 Pela mudança de atitude da comunidade face às necessidades sociais, esbatendo, ou 

minimizando, a diferença de visão que acontece, por vezes, entre o público e o privado;  

 Pela melhoria das condições de vida da comunidade, um aspeto muito importante para o seu 

crescimento e desenvolvimento. 

8. Da teoria à prática 

É nosso propósito, nesta secção, dar alguns exemplos de interação entre os stakeholders e a 

responsabilidade social, privilegiando casos recentes e que, de alguma forma, são do conhecimento 

público. 

Comecemos pelo caso do Restaurante Torreão, no Porto, propriedade de uma IPSS – a Serviços de 

Assistência Organizações de Maria (SAOM) – que tem a funcionar no mesmo local, aliás com uma 

paisagem deslumbrante sobre o Douro, um centro de dia para idosos, uma cantina social e uma 

lavandaria ao dispor de quem mora na rua, num quarto ou numa pensão (Observador 2016b). O 

restaurante, um projeto destinado a um segmento médio-alto de mercado e cujas receitas são 

canalizadas para a SAOM que, nos últimos 10 anos, deu formação a mais de 200 pessoas em situação 

de risco, muitas com um passado ligado ao alcoolismo, à toxicodependência e vítimas de violência, 

que permitiu dotar os utentes de competências e, portanto, de empregabilidade, estando muitos 

deles colocados, atualmente, em unidades hoteleiras e estabelecimentos comerciais da região. Este é 

um exemplo em que a responsabilidade social de tipo económica, legal, ética e discricionária, qu e dá 

origem à reação e à sensibilidade social, não apenas da própria IPSS, o que é natural e espontâneo, 

mas também e sobretudo dos seus stakeholders, em quem conseguem desencadear idênticos 

comportamentos e atitudes. Um projeto que, para além de alterar, diariamente, a vida de muitas 

pessoas, permite incutir em todas elas uma razão para a sua ação no presente e mais esperança num 

melhor futuro, como explica a sua responsável (TEDx O´Porto 2012).  

Vejamos, agora, duas pessoas singulares que, não estando for malmente enquadradas no contexto 

empresarial, pela notoriedade e impacto que possuem devem ser referidas a este propósito: Cristiano 

Ronaldo e Neymar. Conhecidos e reconhecidos como estando entre os melhores jogadores de futebol 

do mundo, ambos são referidos  entre os 10 desportistas que mais doações fizeram para causas 

sociais, com Ronaldo a ocupar o 1º lugar e Neymar o 5º, a nível mundial e em 2015  (Athletes Gone 

Good 2015). Claro está que podemos argumentar que os montantes envolvidos, ainda que muito 

expressivos, correspondem a uma ínfima parte dos seus rendimentos totais, ou que os mesmos dão 

origem a benefícios fiscais, ou até que é imediato o impacto mundial na comunicação social destes 

gestos altruístas, ou ainda que, cada vez que tal sucede, aumenta o número de adeptos e seguidores, 

desde logo nas redes sociais, o que, por sua vez, valoriza estes atletas na hora de protagonizarem 

campanhas publicitárias e afins. Tudo isto é verdade. Mas o que pretendemos realçar, para o efeito, 
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é que tal resulta de uma correta e intensa relação que ambos têm, cultivam e desenvolvem com os 

seus stakeholders, potenciando a sua imagem e otimizando recursos, sendo evidentes as dimensões 

ética e discricionária de responsabilidade social dos intervenientes, assim como os níveis de reação 

e sensibilidade sociais – aqui, não existe obrigação, no sentido em que, formalmente, não são 

obrigados a efetuar este tipo de ações. 

Vejamos, agora, um outro caso, igualmente de um atleta, mas no sentido inverso. O ultra -medalhado 

nadador olímpico norte-americano Ryan Lochte e outros três colegas seus, terão simulado um 

assalto, de forma a justificarem alguns comportamentos menos corretos, no corrente ano de 2016 e 

no Rio de Janeiro, por ocasião dos Jogos Olímpicos. Neste caso, as versões ap resentadas pelos 

nadadores foram desmentidas pelas imagens das câmaras de vigilância, já depois de o assunto ter 

tido um enorme eco nos órgãos de comunicação, a nível mundial (El País 2016; Público 2016). 

Apercebendo-se dos factos e das circunstâncias, dias depois Lochte faz um pedido formal e público 

de desculpas, mostrando-se arrependido. Mas tal não foi suficiente para alguns dos seus stakeholders 

ultrapassarem, simplesmente, a questão pois, argumentaram, tinha havido sérios danos na imagem 

de um dos mais exemplares atletas da modalidade, razão pela qual e conscientes dos danos, quatro 

dos seus patrocinadores retiram, liminarmente, o apoio ao atleta e, ato contínuo, um deles efetua uma 

doação a uma ONG brasileira, no correspondente ao exato montante que iria patrocinar Lochte 

(Agência Brasil 2016), defendendo a sua própria imagem, de empresa patrocinadora, e procurando 

minorar o efeito despoletado. Por outro lado e complementarmente, nos Estados Unidos, o Comité 

Olímpico e a Federação de Natação suspenderam todas as atividades de Lochte pelo período de 10 

meses (Visão 2016). Neste caso, estamos perante a ausência de responsabilidade social, 

nomeadamente em termos éticos e de sensibilidade dos atletas envolvidos, com impacto imediato e 

direto nos seus stakeholders. 

Um outro caso, muito recente, envolve a maior empresa mundial por capitalização bolsista e uma das 

mais relevantes patrocinadoras de projetos de âmbito social, a Apple, e está relacionado com um 

alegado não-pagamento de impostos, durante vários anos, no valor de, aproximadamente, 13 mil 

milhões de euros, na Irlanda (Jornal de Notícias 2016), país onde tem uma filial. Justificado o ocorrido 

pelos benefícios fiscais oficialmente concedidos pelo Governo irlandês, os mesmos não são 

reconhecidos como legais, pela Comissão Europeia. Este é um caso interessante por, desde logo, na 

Europa não bastar a existência de um Governo legítimo para regular a atividade de uma empresa e 

conferir o seu suporte jurídico-legal e de regulação, pertencendo a última palavra às instituições 

europeias, i.e., configurando mais um stakeholder, à partida não expetável mas, e retomando os 

estudos de Mitchell et al. (1997, 853-886), com legitimidade e poder para sê-lo, o que confere um 

caráter dinâmico e flexível às condicionantes do próprio mercado e às circunstâncias envolventes. 

Por outro lado, estaremos perante uma situação em que a responsabilidade social, de tipo legal, assim 

como ao nível da obrigação social, não terão sido cumpridas, segundo a Comissão Europeia, mas que 

são consideradas como totalmente salvaguardadas, na opinião do Governo irlandês e da própria 

empresa. Ainda que não esteja em causa, nesta ocasião, a fiabilidade e a qualidade dos produtos 

comercializados pela Apple, esta ocorrência poderá ter efeitos junto dos  seus clientes, assim como 

dos seus concorrentes e da própria sociedade envolvente.      

Um outro exemplo, igualmente muito recente, envolve uma outra empresa global da área das 

telecomunicações e, também, responsável por um número muito expressivo de ações sociais, a 

Samsung. Aqui, estamos perante um problema puramente técnico, de um dos modelos de telemóveis 

que comercializa no mundo inteiro, problema este assumido pela marca, após vários clientes terem 
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repercutido uma anomalia com uma das suas componentes (Observador 2016a). Calcula-se que o 

impacto direto desta situação seja na ordem dos 7 mil milhões de euros para a Samsung, estando por 

apurar os danos eventualmente causados junto dos seus clientes e fornecedores, entre outros. Ou 

seja, há uma componente técnica e com reflexos económicos que não foi previamente ajustada e que, 

como tal, prejudica a imagem e desempenho da empresa a curto prazo, ainda que não haja qualquer 

reparo em termos legais ou éticos. Por outro lado, a empresa estaria plenamente certa de estar a 

cumprir os preceitos inerentes à sua obrigação social, tendo sido rápida a reagir, perante os factos 

apurados e os interesses lesados. É inevitável a globalização, também, deste caso, assim como será 

incontornável, no futuro imediato, um incremento da relação entre a Samsung e os seus stakeholders, 

perante os quais quererá preservar a sua boa imagem e o estatuto de maior vendedor mundial de 

telemóveis. 

Gostaríamos de destacar que, em todos os casos citados, há uma convergência, maior ou menor, entre 

os setores privado, social e público, que não raras vezes é fator determinante para o sucesso das 

ações preconizadas e para a sua evolução e sustentação, no espaço, no tempo e nas circunstâncias, 

demonstrando que não existem áreas estanques de atuação mas, pelo contrário, que ocorre uma 

articulação entre elas, que potencia as boas equipas, os bons projetos e os bons resultados.    

9. Conclusão 

Como tivemos oportunidade de constatar ao longo deste texto, a relação entre os stakeholders e a 

responsabilidade social, pelo que representa e pelo impacto que tem, são conceitos em interacção e 

têm subjacente uma construção social. 

Correspondem, de forma inequívoca e tendencialmente abrangente no domínio empresarial, à 

conjugação de variáveis críticas para o sucesso de projetos e programas de ação, espelhadas em 

atitudes, motivações e interesses, desejavelmente virtuosos e convergentes, para todas as partes 

envolvidas. 

São conceitos interdisciplinares, multidimensionais e associados a uma abordagem sistémica, mu ito 

para além de serem específicos de uma determinada entidade ou organização, do seu 

enquadramento e das suas circunstâncias. 

Podemos concluir que a relação reciprocamente vantajosa entre os stakeholders e a responsabilidade 

social das empresas induz, necessariamente, a incorporação de desafios para as dimensões 

económica, social e ambiental das suas atividades – e, portanto, contribui para a sua sustentabilidade 

– quaisquer que elas sejam, na sua orientação estratégica, assim como na consciência e sensibilidade 

sociais dos seus responsáveis. 

Os próximos passos serão, certamente, no sentido de uma maior consolidação dos métodos e 

processos, interligados aos conceitos abordados neste texto e à tipologia da ação dos stakeholders, 

que resultará sempre numa abordagem dinâmica e flexível.  

Sendo certo que, no final, mais importante do que o tipo de empresa, a forma da sua constituição ou 

o setor onde atua, é o valor que acrescenta e a natureza do impacto que exerce, pelo desempenho da 

sua atividade e pelo apoio que presta à concretização, direta ou indireta, de programas e projetos 

socialmente relevantes. 
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Resumo 
O projeto “Uma Aventura no Mundo da Cidadania” partiu da constatação do afastamento da população da 
participação política/pública e da necessidade de combater este défice democrático. Tratou-se de um 
projeto de dois anos (2014-2016), apoiado pelo programa Cidadania Ativa/EEAGrants, tendo como 
parceiros a Câmara Municipal de Gouveia e uma outra associação local. Centrou-se no concelho de Gouveia 
(Guarda, Serra da Estrela), território marcado pelo envelhecimento e perda da população, mas também por 
um numeroso tecido associativo. O Aventura assentou numa metodologia de animação de grupos de 
encontro de crianças, jovens, famílias e seniores e na criação do “Fórum da Cidadania”, um espaço de 
articulação entre cidadãs/ãos e autarcas. Nesta comunicação propomo-nos a tecer considerações sobre 
como este projeto contribuiu para abrir caminhos de construção de uma democracia participativa e 
participada. Procuraremos debater de que forma esta intervenção sociopedagógica contribuiu para 
empoderar comunidades e grupos sociais mais vulneráveis, ou seja, em que medida foi “capaz de reduzir a 
vulnerabilidade e de incrementar o poder, ou as capacidades, de indivíduos e grupos” (Albuquerque, Santos 
e Almeida 2016). A partir de uma reflexão crítica dos resultados e limites da intervenção pretendemos 
apontar algumas pistas para melhorar a governação local de territórios de baixa densidade. 



Atas do Congresso Internacional de Intervença o Social, Inovaça o e Empreendedorismo | 107 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: cidadania; democracia participativa; inovação social; governação local. 

Keywords: citizenship; participatory democracy; social innovation; local governance. 

 

1. Introdução 

Construir um sistema local de democracia mais aberto à participação ou tão só aumentar a qualidade 

das vivências democráticas no quotidiano das comunidades locais, pode adivinhar -se como um 

grande desafio para cidadãos, cidadãs, autarcas, organismos públicos, organizações privadas e 

associações locais. Como afirma Carmo (2014, 169) relativamente à democracia participativa, “não 

basta encará-la como uma meta a alcançar ainda que pontualmente se experimentem algumas boas 

práticas que apontem nessa direção: é necessário integrá-la no dia-a-dia, a fim de rotinar 

comportamento, ou seja encará-la como um método habitual de agir em sociedade”. 

Num quadro global de crise e descredibilização do modelo de democracia liberal representativa, e 

numa realidade local como a do concelho de Gouveia, marcada pela baixa densidade populacional, 

pelo desemprego e a falta de perspetivas de futuro, pelo encerramento de serviços públicos e o 

afastamento da administração pública, e por uma cultura política muito condicionada por lógicas 

partidárias e hábitos clientelistas, fomentar a democracia participativa e a cidadania ativa  revela-se 

um desafio necessário mas muito ambicioso, rodeado de múltiplas barreiras. Coloca -se então a 

questão de como se consegue resgatar o envolvimento da sociedade civil e mobilizar 

progressivamente e de forma sustentável atores sociais, nomeadamente, os grupos mais vulneráveis? 

Partindo da experiência do projeto “Uma Aventura no Mundo da Cidadania”, promovido entre 2014 

e 2016, no concelho de Gouveia, pelo Grupo Aprender em Festa (GAF) em parceria com a Câmara 

Municipal de Gouveia e uma outra associação local, e com o apoio financeiro do programa Cidadania 

Ativa/EEA Grants gerido pela Fundação Calouste Gulbenkian, propomos neste texto analisar as 

realizações e os limites da intervenção, bem como se foi ou não possível capacitar e comprometer as 

instituições e a sociedade civil com a ideia de uma democracia participativa inclusiva, ou seja, que 

integre na sua agenda práticas de reconhecimento e empoderamento de grupos mais vulneráveis, 

Abstract 
The project "An adventure in the world of citizenship" started from the observation of the withdrawal of 
the population from political/public participation and from the need to address this democratic deficit. It 
was a two-year project (2014-2016), supported by the Active Citizenship Program/EEAGrants, having as 
partners the Gouveia City Council and another local association. It was centered in the municipality of 
Gouveia (Guarda, Serra da Estrela), a region marked by aging and loss of population, but also by a large 
associative tissue. The Adventure was based on a methodology of animation of groups of children, 
youngsters, families and seniors, and in the creation of the "Citizenship Forum", a space of articulation 
between citizens/communities and local authorities. This communication proposes to consider how this 
project contributed to pave the way for the construction of a participatory democracy. It also seeks to 
discuss how this socio-pedagogical intervention contributed to empower vulnerable communities and 
social groups, that is, in what way was able to “reduce vulnerability and to increase the power, or 
capabilities, of individuals and groups” (Albuquerque, Santos e Almeida 2016). From a critical reflection of 
the results and limits of the intervention we intend to point out some clues to improve the local governance 
on low density territories. 
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reconhecendo a sua qualidade de cidadãos de pleno direito e a sua capacidade de participação social 

e política, na esfera pública. 

1.1. Da crise da democracia à governação local participada 

Tal como nos relembram Santos e Avritzer (2003), na introdução da obra Democratizar a 

Democracia: os caminhos da democracia participativa, a democracia assumiu durante todo o século 

XX um lugar central no debate político, parecendo manter-se esta tendência no início do século XXI. 

Apesar de todos os limites e fragilidades do sistema democrático, e de ser um tema em permanente 

debate e em constante reformulação, este mantém-se o modelo mais expandido pelo mundo o que é, 

de certa forma, paradoxal. De facto, a sua expansão não levou ao aprofundamento das práticas 

democráticas, antes pelo contrário verifica-se uma degradação da qualidade da democracia (Dias 

2008; Santos e Avritzer 2003). O modelo das democracias liberais ocidentais, da democracia 

representativa, impôs-se como modelo hegemónico, único e universal, levando a uma perda da 

diversidade democrática. Ora, este modelo assenta numa visão elitista, hostil à participação ativa de 

cidadãs e cidadãos a quem é reservado um mero papel de eleitoras/es, votantes de quatro em quatro 

anos, um sistema feito “dos muitos que decidem pouco ao eleger poucos que decidem muito” (Dias 

2008, 203). Não será então de espantar que este modelo esteja em crise e sofra da chamada dupla 

patologia: “a patologia da participação, sobretudo em vista do aumento dramático do 

abstencionismo; e a patologia da representação, o facto dos cidadãos se considerarem cada vez 

menos representados por aqueles que elegeram.” (Santos e Avritzer 2003, 37)  

Relembramos o artigo 2.º da Constituição da República Portuguesa sobre o Estado de Direito 

Democrático que visa o aprofundamento da democracia participativa, bem como a realização da 

democracia económica, social e cultural. Mas, de facto, as expectativas e aspirações relativamente ao 

sistema democrático não estão a ser satisfeitas, produzindo -se assim um afastamento e uma 

desconfiança generalizada da sociedade civil em relação às instituições políticas. No ensaio da 

Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre Confiança nas Instituições Políticas (2015), Ana 

Belchior aprofunda o tema da (des)confiança política em Portugal, na Europa e no mundo. Explora, 

de forma mais alargada, os sentimentos de insatisfação, de desencanto e mesmo de alheamento que 

tendem a compor o cenário de mal-estar de cidadãs e cidadãos em relação à política. Comparando 

Portugal com outros países europeus ao longo dos últimos anos (Eurobarómetros, 2006 e 2013), o 

decréscimo da satisfação com o funcionamento da democracia é evidente, visão acentuada pela crise 

económica. No entanto, não se deve confundir a satisfação com o desempenho da democracia. Na 

generalidade, os/as cidadãos/ãs continuam a concordar que ter um “sistema político democrático é 

a melhor forma de governo para o país” (Belchior 2015, 48). A autora argumenta que a desconfiança, 

a insatisfação e o alheamento em relação à política e às instituições democráticas estão relacionadas 

com a ineficácia governativa e a “percepção de que as promessas que os políticos fazem não são 

cumpridas e a corrupção no setor público” (Belchior  2015, 49).  

Num movimento contrário, têm surgido e estão em expansão movimentos que recusam aceitar este 

modelo de democracia de baixa intensidade, verificando-se uma enorme variedade de experiências 

inovadoras de participação democrática à escala local. Analisaremos brevemente a experiência do 

Orçamento Participativo (OP), por entendermos que se tem demonstrado uma prática relevante de 

inovação democrática nas duas últimas décadas, a nível mundial. As primeiras experiências de 

orçamento participativo surgiram no sul do Brasil, no final dos anos 80 do século passado. Hoje em 

dia, há práticas de OP em todos os continentes, sendo que, dentro  do quadro europeu, Portugal é um 
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dos países com mais experiências ativas, contando, no final de 2015, com 83 orçamentos 

participativos em funcionamento, alguns em vigor há mais de 5 anos, indo, portanto, além do ciclo 

eleitoral. Portugal pode até vir a ser pioneiro através da implementação de um orçamento 

participativo nacional, se realmente se concretizar em 2017 o anunciado pelo atual governo. Estas 

dinâmicas dão ânimo a uma forte “esperança democrática” como se expressa no trabalho da 

Associação In Loco Esperança Democrática - 25 anos de Orçamentos Participativos no Mundo. A par 

dos orçamentos participativos surgem outras formas de implicar cidadãs e cidadãos mais 

diretamente na gestão e no planeamento público. Alguns exemplos destas práticas democrática s, 

algumas completamente novas, outras resgatadas, como o participatory service design, que procura 

envolver as pessoas mais diretamente na melhoria dos serviços públicos, plataformas participativas, 

presidências abertas, painéis de cidadãos e cidadãs, consultas públicas, referendos, iniciativas 

legislativas de cidadãs/ãos, entre outras. É neste quadro e neste movimento que se insere o projeto 

do Aventura em particular através do seu Fórum da Cidadania, como explicaremos mais à frente.  

Estas práticas implicam uma nova forma de cidadania que, como defende Belchior (2015), 

contribuirá para aproximar eleitas/os e eleitoras/es e recuperar a confiança perdida, num sistema 

aberto a todos/as, tão igualitário quanto possível no que respeita às oportunidades de inte rvenção 

para todos os atores sociais. Baseadas em princípios de reciprocidade, confiança mútua, empatia, 

cooperação, solidariedade, tolerância, potenciarão a eficácia governativa e o alcance de interesses 

comuns ou públicos. A capacitação para a participação, a consciencialização do papel de cada um/a 

na construção do bem comum, a corresponsabilização dos cidadãos e das cidadãs nas tomadas de 

decisão e a estimulação de uma ação coletiva coordenada são condições necessárias para o 

desenvolvimento de uma democracia forte ou de alta intensidade. 

1.2. Uma nova visão de cidadania  

O Aventura pretendeu promover um maior grau de consciência e de práticas de cidadania, 

envolvendo todas as cidadãs e cidadãos com as instituições da comunidade, de forma a reduzir 

desigualdades, fortalecer relações inclusivas, solidárias e intergeracionais e construir 

desenvolvimento com base na participação democrática. Assim, este projeto teve na sua essência um 

debate e uma reflexão aprofundada sobre o conceito de cidadania e o signif icado de ser cidadão/ã. 

Tendo o GAF sempre trabalhado com as faixas mais desfavorecidas da sociedade, numa perspetiva 

da sua emancipação e de profundo reconhecimento da dignidade e igualdade de todos os seres 

humanos, sem preconceitos de qualquer ordem, o conceito de cidadania que esteve subjacente a esta 

intervenção distancia-se do conceito de civilidade, de civismo ou de dever cívico individual, que ainda 

predomina em muitos discursos e projetos de Educação para a Cidadania. Assim, o GAF identifica -se 

e promoveu uma educação para a cidadania que “tem como objetivo fundamental a promoção de uma 

cultura de democracia e direitos humanos; que procura fortalecer a coesão social, a 

compreensão mútua e a solidariedade; põe em relevo a experiência individual e a b usca de boas 

práticas, para o desenvolvimento de comunidades empenhadas no estabelecimento de relações 

humanas autênticas; ocupa-se da pessoa e das suas relações com os outros, da construção de 

identidades pessoais e coletivas e das condições de vida em co njunto; dirige-se a todas as pessoas, 

seja qual for a sua idade e o seu papel na sociedade; pressupõe um processo de aprendizagem que 

pode desenrolar-se ao longo da vida, o qual destaca valores como a participação, a parceria, a 

coesão social, a equidade e a solidariedade” (O’ Shea, 2003, citada em Vieira, Nogueira e Tavares 

2015, 40). 



110 | Isabel Silva e Sandra Silvestre 

 

  

Tal como Rosa Madeira (2016) afirma no seu relato rio final de avaliaça o do projeto “E  pensando a 

cidadania como prática que se pode perspetivar a cidadania a partir de baixo, ou seja, a partir das 

vivências quotidianas do sujeito que na sua ação diária toma consciência da falta de poder e não 

reconhecimento dos seus direitos.” E continua desenvolvendo o conceito de Cidadania subjacente a 

este Projeto como uma prática que “admite e sobretudo, privilegia a possibilidade de auto-

organização dos indivíduos, como sujeitos individuais e coletivos, como sujeitos com direito de ação 

e compromisso, mais capazes de reclamar condições e do alargamento do espaço de influência a nível 

das decisões políticas e da atuação do Estado.”   

2. Metodologia 

2.1. Grupos de Encontro 

O Aventura assentou numa metodologia de animação de grupos de encontro comunitários de 

crianças, jovens, famílias e seniores, que desafiou ao diálogo, reflexão e ação sobr e o seu território. 

Os grupos com que o projeto escolheu trabalhar e que procurou mobilizar eram muito diversos e 

abrangentes, mas houve uma especial atenção para aqueles que normalmente não têm acesso a 

espaços de participação, cujas vozes raras vezes são tidas em conta e que têm um baixo grau de 

reconhecimento social. Referimo-nos a crianças, algumas ainda com muito poucos anos de vida - a 

partir dos 4 anos de idade, mulheres reformadas, pessoas idosas institucionalizadas, beneficiários de 

apoios sociais, pessoas sob medidas judiciais, pessoas de etnia cigana, estudantes estrangeiras, 

pessoas com quadros de doença mental, jovens em risco, entre muitas outras.  De seguida, 

apresentamos de forma sucinta o esquema metodológico que orientou a trajetória dos gr upos de 

encontro comunitários. 

Figura 1 - Esquema metodológico do processo do Aventura. 2016 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Tal como foi referido anteriormente, iniciaram-se os processos grupais pelo mapeamento do 

território e pela descoberta de temas de interesse que unissem os/as cidadãos/ãs em prol de uma 

ideia comum, que seria sujeita a debate e reflexão. No trabalho com grupos de crianças, adotou -se a 

iniciativa da Cidade Amiga das Crianças impulsionada pela UNICEF, para estimular os mais jovens a 

identificar nos seus territórios e nos lugares que ocupam, o que é “mais ou menos amigo das 

crianças”, fomentando o direito à participação infantil e à capacidade de as crianças darem a sua 

opinião sobre os assuntos que lhes dizem respeito (Silva e Silvestre 2016). De forma semelhante, o 

trabalho com os grupos de seniores baseou-se na filosofia das Cidades Amigas dos Idosos que segue 

o mesmo princípio de otimizar as condições de participação dos/as seniores, reconhecendo que as 

pessoas mais velhas representam um alargado leque de recursos, com capacidade de contribuírem 

para a sociedade e participarem em processos de tomada de decisão. Com os grupos de jovens, 

sobretudo nas escolas, procurou-se através de sessões sobre temas transversais ao programa da 

Cidadania Ativa (Igualdade e a Violência de Género, o Bullying, o Racismo, as Migrações, entre 

outros), e recorrendo a dinâmicas participativas e de educação não formal, despoletar a mobilização 

para a ação. O foco de trabalho com as famílias foi orientado para fortalecer e promover práticas 

parentais democráticas, que se cruzaram com as dinâmicas dos grupos de crianças e da própria 

comunidade. 

O trabalho desenvolvido permitiu realizar observações in loco de locais e/ou estruturas de interesse 

para os grupos, sistematizar a informação e aprofundar conhecimentos, desbloquear diálogos, 

estabelecer novas relações comunitárias e abrir novos canais de comunicação, tomar decisões 

coletivamente, estabelecer prioridades relativamente às intervenções a realizar, elaborar propostas 

para serem apresentadas às autarquias e organismos públicos locais, planificar e executar em 

colaboração, monitorizar e avaliar as intervenções. 

2.2. Fórum da Cidadania 

Neste processo de promoção da cidadania participativa, envolveram-se não só as cidadãs e cidadãos, 

mas também as e os autarcas e outras pessoas responsáveis pelas políticas públicas a nível local, em 

particular numa atividade chamada Fórum da Cidadania. Este ambicionava ser um espaço 

privilegiado de diálogo, apresentação e deliberação de propostas dos grupos de encontro e um 

instrumento de democracia participativa e de construção do desenvolvimento com base na 

participação democrática, que permanecesse depois do projeto. Tratou-se de um espaço e um tempo 

não formal, de diálogos diretos e horizontais entre cidadãs e cidadãos e a classe política, que se 

pretendia positivo, colaborativo e construtivo. Estes momentos foram realizados no auditório da 

biblioteca municipal, estando as/os participantes dispostos/as de forma circular, não hierarquizada, 

mediados pela equipa do projeto e tiveram a duração máxima de duas horas e meia. Houve também, 

sempre que possível, um serviço de cuidado e animação de crianças  no sentido de possibilitar a 

participação de famílias e, em especial, das mulheres.   

2.3. Ação - reflexão - ação: a prática reflexiva como elemento transformador das 
comunidades 

O processo de ação - reflexão - ação foi contínuo e transversal a todo o projeto, envolvendo os grupos 

de encontro, a equipa facilitadora e a rede de parcerias. Este foi acompanhado paralelamente pelo 

estudo e a formação contínua da equipa, que recorreu, por exemplo, a visitas de estudo para 

observação de práticas de outras organizações com trabalho efetivo e demonstrado a nível das 
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metodologias participativas, mas também a formações estruturadas, quer sobre as práticas da 

intervenção social, quer sobre os temas de direitos humanos.    

A aprendizagem e o processo de reflexão permitiram caminhar no sentido de dar significado às 

intenções e interesses dos grupos de cidadãos/ãs, desenvolver uma consciência coletiva social e 

política, bem como empoderar pessoas individuais e grupos, e incrementar a sua capacidade para 

fazer escolhas e transformar essas escolhas em ações desejadas e em resultados, ativando ao longo 

desse percurso recursos, estabelecendo alianças e expandindo o leque de oportunidades de ação 

(Albuquerque, Santos e Almeida 2016). 

Neste processo de constante e permanente reflexão, a equipa assumiu um papel de estimulação, 

facilitação e mediação de processos, por vezes problematizador, desafiando as pessoas a sair das suas 

zonas de conforto, introduzindo novas informações e perspetivas diferentes, questionando e 

convidando a outros olhares mais completos e complexos.  Procurou criar oportunidades de 

intervenção, em termos de espaço e tempo, dos/as cidadãos/ãs nas estruturas e locais de poder e 

decisão, negociando para ultrapassar constrangimentos e dificuldades à participação de grupos mais 

vulneráveis. A equipa teve necessariamente de se envolver num processo vivo d e interações 

compartilhado com os grupos e com a comunidade, procurando sempre novas possibilidades de 

construção, inovação e desenvolvimento da sua prática, mas também da atuação dos grupos e das 

autarquias no território. 

2.4. Processo de avaliação  

A avaliação surge como um processo natural, como forma de refletir continuamente sobre o percurso 

desenvolvido pelos grupos, pela equipa nuclear e alargada, pelas instituições parceiras, pelo projeto 

como um todo. Procurámos avaliar sempre de forma qualitativa, dando maior ênfase aos processos 

e caminhos traçados do que ao produto final, sendo esta a âncora que nos permitiu ir reformulando, 

e repensando estratégias e intervir crítica e criativamente. Assim, com base nestes pressupostos, o 

processo de avaliação desenrolou-se da seguinte forma: 

● Recolha de informação contínua com sistematização trimestral e anual, em diversas ações 

como, por exemplo, nas sessões de trabalho com os/as participantes dos grupos de encontro, 

nos Fóruns da Cidadania, e outras atividades como tertúlias temáticas, campanhas e ações 

conjuntas com outras instâncias locais, reuniões de equipa, de parceria e com a entidade 

financiadora; 

● Os dados foram recolhidos nos seguintes suportes: portfólios e materiais produzidos pelos 

próprios grupos de encontro, fotografias, vídeos, entrevistas, notas de campo das 

facilitadoras, os questionários aplicados aos/às participantes;  

● Recorreu-se sobretudo a uma metodologia de interpretação, como técnica de análise de 

dados, extraindo sentido dos dados de texto , áudio e imagem decorrentes dos processos do 

Aventura, e através de uma perspetiva e diálogo crítico entre a equipa nuclear e alargada do 

projeto e a avaliadora externa.  

Os resultados deste processo de avaliação foram apresentados regularmente, a todas a s entidades 

parceiras, em relatórios trimestrais de progresso, no relatório final e no de seguimento, seis 

meses após o final do projeto. 
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3. Balanço do Aventura 

Partindo dos objetivos iniciais que guiaram a intervenção do projeto na procura de uma democr acia 

local renovada e da cidadania ativa, registamos que se dinamizaram 23 grupos de encontro, tendo 

envolvido mais de 300 pessoas de várias freguesias do concelho. Realizaram-se 7 Fóruns da 

Cidadania, envolvendo mais de 280 participantes entre cidadãs, cidadãos, autarcas, associações 

locais e outras entidades. Três reuniões do Fórum foram subordinadas a temas específicos - 

democracia participativa, igualdade de género e diversidade cultural e migrações, tendo estado 

presentes convidados externos ligados a universidades e ao conhecimento académico. O projeto 

valorizou sempre a abertura e o trabalho concertado tendo beneficiado de 27 parcerias de âmbito 

local, nacional e internacional. Ao longo dos dois anos, assumiu-se o compromisso com a agenda dos 

Direitos Humanos tendo sido abordados mais de quinze temas ora trazidos pelos grupos, ora pelas 

parcerias, ora pela equipa em consonância com a atualidade global. Estas abordagens permitiram na 

ótica dos/as participantes “aprender sobre novos conceitos e tomar con tacto com realidades até ao 

momento desconhecidas”, dando “mais conhecimento e mais cultura”. Finalmente, e graças à 

possibilidade de um reforço financeiro, foi construída uma página de internet que pretendia ser um 

instrumento de apoio e sustentação da ação dos grupos de encontro. Dando seguimento a práticas 

habituais do GAF desenvolveu-se também um jogo lúdico-pedagógico, com versões online e em 

tabuleiro, para crianças e jovens, tendo estas participado ativamente na sua construção e cujas 

temáticas se centram na participação infantil, nos direitos das crianças e no conhecimento do seu 

território e instituições. 

Partindo das interpretações dos processos do Aventura, foi possível constatar que este projeto criou 

as condições para a participação de pessoas que, de outra maneira, não teriam acesso a espaços de 

diálogo e negociação com o poder local: crianças, pessoas idosas institucionalizadas, jovens de 

minorias socioculturais, pessoas com deficiências, como outras pessoas muitas vezes ausentes do 

espaço público. Face à questão de saber se o projeto provocou alguma mudança na comunidade ou 

nas instituições, um dos participantes considerou que este permitiu a “sensibilização para uma 

afirmação crescente de diferentes grupos sociais, sobretudo os mais vulneráveis, no contexto da 

esfera pública”. Abriram-se canais de diálogo entre os responsáveis pelas políticas locais e a 

cidadania, evidenciados por vários encontros e reuniões entre os grupos de encontro e autarcas, 

muitas vezes resultantes de dinâmicas de colaboração, positivas e construtivas. Como refere a 

avaliação da Câmara Municipal de Gouveia, “em nosso entender, o Projeto ‘Uma Aventura no Mundo 

da Cidadania’ marcou um ponto de viragem na participação cidadã no concelho de Gouveia. (…) É 

agora mais natural haver momentos e iniciativas que dão voz aos cidadãos. Há hoje uma maior 

predisposição dos cidadãos para a participação.” Estreitaram-se laços entre cidadãs/ãos, colocando 

gerações em diálogo, contribuindo para a coesão social, em momentos de intercâmbio en tre grupos 

de encontro de crianças, jovens, famílias e seniores. Citando as aprendizagens referidas por alguns 

dos/as jovens participantes “com a participação neste projeto aprendi a valorizar mais o que nos 

rodeia”. Também se fizeram ligações entre diferentes freguesias do concelho e destas com outros 

pontos do país, como por exemplo, com a participação dos grupos de encontro no Festival “Há Festa 

na Aldeia” (Castelo Branco), no GreenFest (Lisboa), na Cooperativa de Intervenção Social CooLabora 

e na Universidade da Beira Interior (Covilhã). 

O projeto contribuiu ainda para despoletar e semear práticas de boa governação no concelho e as 

entidades envolvidas assumiram publicamente o compromisso de continuar a promover uma 

democracia local participativa. Foram até tomadas algumas iniciativas institucionais, no sentido de 
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garantirem a continuidade de políticas locais favoráveis à participação cidadã, nomeadamente a 

adesão da autarquia à Rede de Autarquias Participativas; a manifestação de interesse de ser uma 

Cidade Amiga das Crianças, bem como o compromisso de dinamizar o Conselho Municipal da 

Juventude e de continuar a favorecer e a colaborar para a realização de Fóruns da Cidadania e espaços 

sistemáticos de participação de cidadãos e cidadãs.  

No entanto, para que tal aconteça é necessário assegurar condições e alocar recursos, o que pode ser 

difícil de garantir a curto prazo. Com o fim do projeto e do financiamento, alteraram-se 

significativamente as condições de exercício das atividades. Mesmo havendo vontade política, ou 

pelo menos interesse de algumas instituições e pessoas, a escassez de recursos humanos e 

financeiros e a falta de enquadramento num projeto específico dificultam muito a continuidade das 

dinâmicas participativas iniciadas. Foram de inúmeras e várias ordens as resistências com que este 

projeto se deparou e com que a continuidade da dinâmica se depara. Apesar de, ao longo dos dois 

anos de intervenção, sempre ter havido uma especial atenção com a sustentabilidade e 

autonomização dos grupos de encontro, optando-se sempre por metodologias capacitadoras e a 

partilha de responsabilidades tendo em vista a continuidade dos processos comunitários, a 

dependência da equipa do projeto ou de líderes locais (“os que mandam”) mantém-se como um 

desafio a ultrapassar. 

De facto, dois anos é um período demasiado curto quando se trata de promover mudanças tão 

estruturais e profundas como as que se prendem com as relações entre cidadãos/ãs e governantes e 

as formas de tomada de decisão nas instituições. Se esta dinâmica não tiver continuidade corre-se o 

risco de a desconfiança e a descredibilização do sistema político saírem reforçadas. C omo salientam 

Santos e Avritzer (2003, 64) “no domínio da democracia participativa, mais do que em qualquer 

outro, a democracia é um princípio sem fim e as tarefas de democratização só se sustentam quando 

elas próprias são definidas por processos democráticos cada vez mais exigentes”. 

Será então necessário continuar a trabalhar e a aprofundar as formas como cidadãs e cidadãos, 

autarcas, associações locais se associam para se consciencializarem das necessidades e resolverem 

os problemas dos seus territórios em conjunto. Trata-se de um processo de construção coletiva, que 

leva tempo e que lhe confere o carácter distintivo e crucial para uma governação local participativa, 

forte, e de alta intensidade. 

4. Considerações finais 

Esta Aventura tratou-se de uma experiência desafiadora para todas as pessoas e entidades 

envolvidas, uma vez que movimentou estruturas sociais e propôs novas formas de funcionamento, 

obrigando à alteração de esquemas enraizados de pensamento. O seu verdadeiro impacto e 

resultados mais prolongados talvez não se possam ainda afiançar com total segurança, mas 

acreditamos que há hoje um maior sentimento de pertença e uma maior consciência do papel de cada 

uma e cada um na construção de comunidades democráticas, inclusivas e participativas, bem como 

novas solidariedades tecidas. Há ainda aquilo que é mais invisível como “produto” deste tipo de 

projeto e que se enquadra no Mais Ser, uma dimensão trabalhada no GAF há vários anos e que, no 

livro Animação palavra-chave, António Cardoso Ferreira (2000, 16) define como “realização global, 

desenvolvimento da pessoa (...) [em] que nada pode ser pensado enquanto indivíduo isolado mas 

enquanto pessoa em relação”. Acreditamos que o Aventura trouxe a uma boa parte das pessoas 

envolvidas ganhos significativos em termos de desenvolvimento pessoal e social, como referem 
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alguns dos participantes “aprendi mais a relacionar-me com as pessoas” e a “ter diferentes 

perspetivas sobre vários temas dos quais nunca tinha refletido”.  

Com base na experiência deste projeto e para que este tipo de intervenções seja efetivamente 

transformador da realidade, importa garantir algumas premissas. Para além do apoio e vontade 

política de pelo menos alguns ou algumas líderes; da formação e capacitação das organizações locais 

envolvidas; da predisposição para mudar culturas organizacionais e procedimentos; importa acima 

de tudo encetar uma estratégia local concertada de educação para a cidadania que consiga envolver 

não só as organizações do terceiro setor e as autarquias, mas também as escolas e as famílias 

procurando chegar às comunidades de forma generalizada e desenvolvendo programas flexíveis mas 

pautados pelo rigor e pela melhoria e avaliação contínua. Idealmente tal estratégia deveria ser 

enquadrada por uma política nacional, amadurecida e construída participadamente, em matéria de 

educação para a democracia, participação e cidadania. 
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Resumo 
No âmbito do projeto transnacional JIVE – Justice Involving Volunteers in Europe foi concebido um kit para 
formação de voluntários que trabalham no Sistema de Justiça Criminal (SJC). Este artigo pretende partilhar os 
resultados obtidos com a utilização deste kit em 6 ações-piloto dinamizadas junto de 87 voluntários, quer em 
meio prisional, quer na comunidade, em Portugal, Hungria, Itália e Roménia. O desenvolvimento do kit foi 
realizado em cooperação com os parceiros do projeto JIVE seguindo numa sequência de quatro fases: 
convergência, apropriação, experimentação e avaliação, incluindo a formação piloto para validação junto dos 
destinatários finais. O kit de ferramentas inclui: Perfil do voluntário; Ferramenta de autoavaliação; Tabela 
cruzada de módulos e competências; Programa de formação; Planos dos módulos de formação; Recursos 
pedagógicos (objetos de aprendizagem); e Portfólio de objetos de aprendizagem e requisitos de adaptação. A 
avaliação do perfil do voluntário identifica as necessidades de formação. O programa de formação para 
voluntários é realizado em formato b-learning, tem uma estrutura modular e é organizado “à-medida” das 
necessidades de cada organização e do grupo de voluntários. É composto por 11 módulos, como por exemplo o 
de “Introdução ao SJC”, “Papéis e Responsabilidades”, ou “Entrevista Motivacional”. A versão portuguesa contou 
com a colaboração da DGRSP (Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais). Os resultados demonstram 
uma eficácia da formação ao nível do desenvolvimento de competências e uma satisfação dos voluntários com 
os conteúdos da formação e métodos utilizados. 
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1. Enquadramento teórico 

O projeto JIVE - Justice Involving Volunteers in Europe23 partiu de uma parceria entre oito 

Organizações Não-Governamentais (ONG) europeias provenientes de 8 países - Inglaterra e País de 

Gales, Hungria, Itália, Holanda, Portugal e Roménia – e que trabalham no Sistema de Justiça Criminal 

(SJC). O JIVE focou-se em trabalhar “lacunas” identificadas em diferentes documentos nacionais e 

europeus ao nível do voluntariado no SJC. Desde logo, a Agenda Política para o Voluntariado na 

Europa (The Policy Agenda for Volunteering in Europe - PAVE), criada no final do ano de 2011, Ano 

Europeu do Voluntariado, oferece recomendações excelentes em vários aspetos de recrutamento, 

formação, apoio e gestão de voluntários, em vários domínios de intervenção. Contudo, é feita pouca  

referência a voluntários a trabalhar no SJC, exceto quando relacionado com o apoio a vítimas. Outro 

documento importante neste âmbito é a opinião do Comité Económico e Social da Europa sobre o 

papel das políticas europeias e o voluntariado (SOC/431- EU Policies and Volunteering). 

A finalidade do projeto JIVE centrou-se na ativação da partilha de ideias e de boas práticas entre 

distintos países ao nível do voluntariado no SJC. Foram duas as áreas de trabalho principais nas quais 

o projeto se concentrou: 1) o papel e valor dos voluntários que trabalham com reclusos, suas famílias 

e vítimas de crime e 2) o trabalho eficaz em parceria com organizações do Estado ou privadas. Do 

trabalho realizado, vale a pena referir os seguintes outputs: 

                                                 

 

23 Mais informações sobre o projeto JIVE em http://www.aproximar.pt/projeto -jive.html 

Abstract 
During the transnational project JIVE – Justice Involving Volunteers in Europe, a training toolkit was developed 
to better prepare volunteers that work in the Criminal Justice System (CJS). In this paper the authors share the 
outputs produced during the prototype that implemented the toolkit in 6 pilot-actions, envolving 87 volunteers 
working directly in prisons or in the community, and it occurred in Portugal, Hungary, Italy and Romenia. The 
toolkit development was done in cooperation with other JIVE project partners and it was conceived under a 
four-stages approach: convergence, ownership, testing and evaluation, including the piloting of the training 
toolkit to be validated by the end users. 
The toolkit includes: Volunteer profile; Self-evaluation tool; Modules and competences crosstable; Training 
programme; Training modules plans; Materials and contents (learning objects) and; Guidance table to learning 
objects and adaptation requirements. The volunteer profile evaluates the training needs. The training 
programme for CJS volunteers is performed under a b-learning format and has a modular structure that can be 
fully personalised and tailor made to the need of each organisation and volunteer group, counting with 11 
modules, such as “Introduction to CJS”, “Roles and Responsibilities”, or “Motivational Interviewing”, being the 
Portuguese version done in collaboration with the Portuguese Probation and Prison Services (Direção Geral de 
Reinserção e Serviços Prisionais). The outputs show that the training toolkit has a good level of efficacy, since it 
produced improvements in the targeted skills and also there was a good level of satisfaction with training the 
methods and contents. 
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 O relatório intitulado “The role and value of volunteers in the Criminal Justice System. A 

European study”, produzido por Eduard Matt, do BRIK Institute, sobre a atual contribuição e 

papel dos voluntários nos Sistemas de Justiça Criminal da Europa, baseado na criação e 

desenho de um questionário online disseminado junto de organizações estatais ou não, e 

organismos europeus; 

 Uma avaliação das práticas atuais nas parcerias entre setores com recomendações para uma 

cooperação eficaz, sob a forma de um relatório intitulado “Building successful partnerships 

involving volunteers in the criminal justice system. A good practice guide” produzido por Olav 

de Maat, Anna Hulsebosch e Kim de Groot da Stichting 180; 

 Um guia prático que fornece insights essenciais sobre como conceber, implementar e avaliar 

programas de voluntariado no SJC a nível Europeu intitulado “Good Practice Guide - 

Recruitment, training and support of volunteers working in the Criminal Justice System” 

produzido pela Aproximar. Este inclui informações sobre práticas comuns em toda a Europa, 

simples instruções em como implementar programas de um modo mais eficaz, e exemplos de 

outros programas anteriores; 

 Um guia de boas práticas sobre recrutamento, formação e apoio a voluntários e um programa 

de formação para voluntários intitulado “Desenho e Implementação de Programas de 

Voluntariado no Sistema de Justiça Criminal", produzido pela Aproximar; 

  Seminários entre setores para explorar ideias e promover o papel dos voluntários no SJC, e 

newsletters regulares salientando os desenvolvimentos das práticas e projetos Europeus, 

realizado pela Fundação Penal Justice Reform. 

A elaboração do Kit para Formação teve por base os resultados dos documentos supramencionados 

e cujas recomendações, sugestões e conclusões se apresenta neste enquadramento concep tual. 

No estudo de Eduard Matt (2015), vemos que o projeto JIVE assume uma definição ampla do termo 

“trabalho voluntário” e define-o como “compromisso cívico sem pagamento” e inclui: 

•  Trabalho honorário, voluntário, legalmente regulamentado ou obrigatório, realizado em 

instituições – tal como membros de júri, juízes assessores, conselho de administração das prisões, 

visitantes das prisões, voluntários durante o período de liberdade condicional e técnicos de 

reinserção social; 

•  Apoio sob a forma de Mentoria e Befriending através de ONG a atuar nas prisões ou na 

comunidade; 

•  Iniciativas de formação, educação e artes criativas; 

•  Desempenho de funções em grupos de pressão/campanha, think tanks e lobbyists (grupos de 

interesse) para a mudança legislativa. 

O mesmo documento destaca que “(...) pouca investigação tem sido desenvolvida sobre o vasto 

trabalho desenvolvido pelos voluntários no Sistema de Justiça Criminal (SJC). Uma das principais 

tarefas do projeto JIVE foi a elaboração de dados de referência re lativos aos Estados Membro da 

União Europeia (UE), a fim de enfatizar argumentos para melhorar os atuais acordos nesta área de 
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intervenção. O questionário de âmbito europeu do JIVE, preenchido por 316 pessoas de 22 países, foi 

desenhado para produzir estas primeiras reflexões.” (Matt 2015, 6). 

Trata-se de um documento bastante extenso, centrado em compreender melhor o “como” e o 

“porquê” do trabalho desenvolvido pelas organizações no SJC. O estudo assegurou uma 

representatividade interessante ao nível do “(...) leque de áreas a trabalhar no sistema de justiça, 

incluindo prisões e departamentos da justiça, organizações do setor do voluntariado (que incluem 

apoio a reclusos e vítimas), redes e organizações umbrella (“guarda-chuva”), assim como instituições 

de investigação. Também procurou identificar formas para aumentar a eficácia.” (Matt 2015, 6). 

O relatório abrangeu diversas áreas de interesse “(...) sendo exemplo a forma como as organizações 

selecionam, formam e mantém os seus voluntários envolvidos; ou como os voluntários e profissionais 

remunerados trabalham lado a lado. Outras áreas da investigação incluem o modo como as 

organizações estruturam um trabalho desenvolvido por voluntários com base num compromisso 

cívico, ou onde as linhas entre ONG e uma mais abrangente oferta dos serviços sociais se confundem.” 

(Matt 2015, 6). É importante destacar que se constitui enquanto estudo singular, não sendo do 

conhecimento dos parceiros e entidades envolvidas outros estudos e relatórios semelhantes.  

Este documento inclui um capítulo sobre formação de voluntários, ainda que de uma forma menos 

profunda que a realizada no "Desenho e Implementação de Programas de Voluntariado no Sistema 

de Justiça Criminal" (Leitão 2015). 

 Entre os resultados recolhidos para o estudo, destaca-se o número considerável de voluntários que 

afirmou ter recebido formação (58%), não deixando de suscitar questões o facto de 7% dos 

voluntários afirmarem que não receberam qualquer formação e 24% que não responderam ou 

indicaram não saber se tinham participado em formação. Pode-se, de alguma forma, induzir que a 

formação não é ainda uma prática totalmente imbuída no voluntariado realizado no SJC.  

Ressalva-se, ainda, um outro aspeto relativamente à forma como as necessidades de formação foram 

avaliadas. Pode dizer-se que em 15% das respostas os inquiridos assumiram que “(...) as 

necessidades de formação dos candidatos são avaliadas através de uma análise de necessidades que 

considera o historial do candidato e dos clientes .” (Matt 2015, 36). As restantes respostas dividiram-

se entre formação padronizada, inexistência de formação e formação se pedida pelo voluntário. A 

formação contínua aparece enquanto evidência para 35% dos respondentes. Existem ainda 

situações, menos habituais, de ligação da formação do voluntário a uma qualificação formal. Poucos 

mencionaram o alinhamento com as necessidades de formação dos voluntários – personalização da 

formação e especialização. Alguns organizam formação on the job, enquanto outros oferecem mais 

formação anual.  

Em termos de instituição organizadora da formação, 40% referem ser a “(... própria organização (...)” 

ou 9% a organização de nível superior - Federação, Confederação - ainda que de forma ocasional 

(Matt 2015, 36).  As respostas demonstram que a formação é “in house” e raramente ministrada por 

terceiros. 

Ao nível dos formadores é realçada a ligação com “(...) próprios colaboradores da organização (...), na 

sua maioria staff remunerado (formadores não profissionais) e colegas voluntários” (Matt 2015, 36), 

ainda que os formadores profissionais também sejam mencionados com alguma representatividade 

(33% das respostas). Finalmente, foram ainda identificados formadores provenientes dos próprios 

grupos alvo. 
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O segundo estudo exploratório que enquadra o presente ar tigo é o "Desenho e Implementação de 

Programas de Voluntariado no Sistema de Justiça Criminal". Em consideração ao facto de não 

existirem fontes prévias para a realização do estudo optou-se por uma abordagem exploratória. A 

metodologia usada baseia-se num “modelo de investigação de aplicação única, onde uma amostra de 

casos é analisada de acordo com critérios predefinidos” (Leitão 2015, 3).  

Neste segundo estudo, utilizou-se uma metodologia mista, conciliando dados quantitativos 

recolhidos através de um Formulário de Triagem (FT) ou questionário estruturado, com dados 

qualitativos, recolhidos através de um Questionário de Partilha de Práticas (QPP), ou seja, uma 

entrevista autoadministrada. Uma amostra de conveniência foi utilizada, em que os parceiros do 

projeto JIVE selecionaram uma variedade de programas de voluntariado disponíveis em cada um dos 

seus países, incluindo o sector da justiça (a maioria dos programas) e outros setores (para fins de 

benchmarking). Com estas orientações metodológicas definidas, a amostra final do estudo incluiu 47 

organizações/programas, que foram cotadas no FT e 26 enviaram um QPP completo. 

Segundo Leitão (2015), “a partir desta investigação alcançou-se algumas conclusões interessantes. 

Em primeiro lugar, e a par do facto da maioria dos países terem atingido valores entre os médios e 

os altos no seu FT, alguns países mostram melhores médias que outros, o que  significa que há 

programas nos países que funcionam melhor que outros relativamente a alguns dos  parâmetros 

considerados na avaliação. Nesta perspetiva, é possível identificar onde é que os países  podem 

melhorar e aprender com a experiência uns dos outros, sem perder de vista a sua própria abordagem 

cultural e histórica do voluntariado.” 

Em relação à formação de voluntários, o estudo revelou que 80% dos programas de voluntariado que 

participaram no QPP têm algum tipo de formação inicial formal dirigida para novos voluntários. Esta 

é uma caraterística positiva, mas também significa que existem programas que não desenvolvem este 

tipo de iniciativas, ou fazem-no de forma altamente informal. Entre os programas que desenvolvem 

formações de iniciação formais para novos voluntários, 43% parecem aludir à utilização de materiais 

de apoio à formação. Entre aqueles que usam estes materiais, a preferência vai para um programa ou 

manual de trabalho do voluntário ou para folhetos informativos/formativos. Em76% dos casos, nem 

o programa de formação nem os materiais de formação são acreditados ou certificados. Isto revela 

que a abordagem à formação é incipiente e apenas interna à organização. 

Quer desenvolvam ações de formação inicial mais formais e estruturadas ou abordagens de trabalho 

mais informais, abordagens contínuas e formações em contexto de trabalho, o estudo demonstra que 

os programas frequentemente focam os seus conteúdos de formação em: conceitos, práticas e éticas 

de voluntariado/mentoria (50%), teoria, métodos e técnicas de intervenção (42%), informação e 

protocolos sobre serviços legais/sociais/justiça (42%), e informação sobre os 

programas/organizações (35%). Os conteúdos dos programas parecem variar ligeiramente entre 

países. Temas relativos a conceitos, práticas e éticas do voluntariado/mentoria parecem ser mais 

comuns na Inglaterra e País de Gales, Holanda e Portugal do que noutros países; teorias, métodos e 

técnicas de intervenção parecem ser abordados mais frequentemente na Roménia, Portugal e 

Inglaterra e País de Gales; informações e protocolos sobre serviços legais/sociais e  de justiça são o 

tema mais recorrente na Hungria, Inglaterra e País de Gales e Roménia. O mesmo estudo refere ainda 

que, no que concerne ao formato da formação inicial, a formação informal é feita no contexto de 

trabalho, enquanto a formação formal é principalmente desenvolvida em contextos de sala de aula 

ou, em alguns casos, de modo combinado, misturando o formato clássico de sala de aula com suporte 
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online. Estes dados apontam para uma ainda pouco explorada utilização de novas tecnologias, bem 

como em metodologias mais tradicionais. 

Posto este cenário, o tipo de método de formação mais comum nas situações formais de formação 

são as apresentações/palestras (19 programas), estudos de caso (15), roleplays/simulações (12) e 

discussões /debates/brainstorming (11). Países como a Inglaterra e País de Gales, Roménia, Hungria 

e Itália utilizam uma matriz mais vasta de métodos de ensino comparados com a Holanda ou Portugal, 

onde o número médio de métodos usados é menor. 

No respeitante ao perfil do formador, os programas avaliados valorizam formadores que têm um 

forte conhecimento/experiência sobre os conteúdos da formação (9 programas) bem como 

conhecimento/experiência em posições de formação/ensino (7). Outras caraterísticas procuradas 

incluem: certificação/acreditação do formador (5), qualificações formais na temática (5) e soft 

skills/competências sociais (3). Por outro lado, em média, os eventos de formação inicial duram 

geralmente até três dias e decorrem ao longo de, no máximo, 30 horas. O número médio de 

formandos nos programas é de aproximadamente 18 pessoas. Esta média é mais baixa em Portugal 

(17,5%), Holanda (17,3%) e, especialmente, Inglaterra e País de Gales (11,8%) do  que noutros países. 

2. O Programa de Formação para Voluntários no Sistema de Justiça Criminal e o Kit 
para Formação de Voluntários no Sistema de Justiça Criminal 

A formação para voluntários no Sistema de Justiça Criminal, definida pelos parceiros do JIVE, é uma 

formação modular e à-medida, com base no perfil do voluntário, que reflete as competências que 

precisam de ser melhoradas e nas quais a formação se irá focar. Isto significa que o programa de 

formação proposto pelo projeto JIVE é flexível para todas as organizações e contextos nos quais 

trabalham voluntários, sendo que, quando se realiza a formação, nem todos os módulos disponíveis 

têm de ser abordados. 

O Kit para Formação de Voluntários no Sistema de Justiça Criminal (Leitão 2016b) é um produto JIVE 

que consiste em sete ferramentas, estruturadas numa lógica sequencial, de forma a que as 

organizações as percorram todas para completar o processo de formação para os voluntários: 

1) Perfil do Voluntário 

 Competências divididas por dimensões 

 Indicadores de conhecimento, capacidades e atitudes 

2) Ferramenta de autoavaliação 

 Ferramenta online para avaliar o nível das competências 

3) Tabela cruzada de Módulos e Competências 

 Mapeamento dos módulos do programa de formação por competência 

4) Programa de Formação 

 Descrição de objetivos, resultados de aprendizagem, grupo-alvo, conteúdos, métodos 

de formação 
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5) Planos dos Módulos de Formação 

 Descrição de objetivos, resultados de aprendizagem, conteúdos e atividades para 

realizar os módulos e recursos pedagógicos adequados. Veja os ficheiros Excel para 

cada plano de módulo formativo 

6) Recursos Pedagógicos 

 Recursos a utilizar para realizar a formação dos voluntários. Inclui apresentações de 

PowerPoint, fichas de trabalho e documentos  

7) Portfólio de objetos de aprendizagem e requisitos de adaptação  

 Listagem de todos os recursos pedagógicos criados no projeto JIVE e estabelecimento 

de requisitos mínimos a ter em conta na adaptação dos recursos a ações de 

formações e a grupos 

O Kit vem ainda guiar os organizadores da formação através dos seus passos para realização da 

formação de voluntários. O estabelecimento de um percurso de organização permite a consolidação 

de metodologias e a potenciação de cada recurso do Kit para Formação, contribuindo para um 

diagnóstico de necessidades fidedigno, para o desenvolvimento de uma  formação que vá 

efetivamente de encontro às necessidades dos formandos e para a avaliação do impacto da formação, 

traduzindo um valor acrescentado da mesma. 

Os passos que “guiam” a formação propostos no Kit são os seguintes: 

Passo 1. Definir o Perfil de Voluntário 

 Identificar as atividades que os voluntários irão realizar  

 Identificar competências necessárias: conhecimento, capacidades e atitudes 

Passo 2. Preparar a autoavaliação 

 Criar o questionário de avaliação  

 Realizar a autoavaliação inicial 

 Analisar os conhecimentos, capacidades e atitudes resultantes da autoavaliação  

Passo 3. Selecionar os conteúdos de formação 

 Analisar os resultados da autoavaliação 

 Selecionar os módulos de formação adequados (que vão de encontro às 

necessidades) 

 Adaptar planos de módulo, recursos, exercícios e o percurso de aprendizagem 

Passo 4. Organização da ação de formação 

 Conteúdos teóricos online 

 Exercícios e roleplays na sessão em sala 

 Desenvolvimento do plano de ação de voluntariado 



Atas do Congresso Internacional de Intervença o Social, Inovaça o e Empreendedorismo | 123 

 

 

Passo 5. Supervisão e avaliação 

 Realização de autoavaliação final para verificar a eficácia da formação  

 Supervisão de voluntariado 

 Avaliação do Impacto 

Com base no trabalho conjunto desenvolvido, o projeto JIVE concebeu um Programa de Formação 

para Voluntários no Sistema de Justiça Criminal (SJC). De uma forma geral o curso foi desenhado para 

combinar sessões presenciais e à distância. Os voluntários podem ainda usufruir de um período de 

“observação” para promover a capacidade do voluntário desempenhar as suas tarefas e 

responsabilidades de forma eficaz. O programa abrange todos os voluntários que trabalhem no SJC, 

especificamente os que trabalham com reclusos, ex-reclusos, famílias e/ou vitimas de crime. 

No âmbito da colaboração do projeto foram criados e aprofundados os seguintes conteúdos 

programáticos (módulos): Sessão de acolhimento; Introdução ao SJC Português; Atitudes e valores 

face ao crime e justiça; Introdução ao perfil do voluntário; Papéis e responsabilidades do voluntário; 

Comunicação; Entrevista motivacional; Riscos, limites e problemáticas em meio prisional; Avaliação 

das necessidades do cliente; Cooperação interinstitucional; Período de Observaç ão e Avaliação. 

O caso português foi paradigmático pois todos os conteúdos foram adaptados ao voluntariado em 

meio prisional através de uma colaboração muito estreita com a DGRSP (Direção Geral de Reinserção 

e Serviços Prisionais). 

Nos métodos de ensino e aprendizagem importa destacar que o curso se encontra estruturado com 

base em objetos de aprendizagem, isto é, um portfólio de recursos educativos, planos de sessão e 

atividades pedagógicas, os quais podem ser adaptados de acordo com as necessidades dos pa íses ou 

grupos de formandos. Através desta estrutura, as entidades promotoras, ou os próprios formadores, 

podem configurar à medida os cursos de formação, em termos de materiais, recursos, duração das 

sessões, sessões de e-learning e componentes de observação.  

Em termos de sequência do percurso de aprendizagem, o formando deve realizar as sessões online 

antes de iniciar as sessões presenciais. As sessões online fornecem os conhecimentos teóricos 

necessários para o programa de formação. No final do módulo é pedido aos formandos pelo menos 

um trabalho escrito para avaliar a compreensão geral dos conceitos (ex: quizz) e é ainda esperado 

que os formandos submetam pelo menos um trabalho escrito por módulo (através da própria 

plataforma de e-learning). Os objetivos de aprendizagem centram-se em: desenvolver e construir 

conhecimento e compreensão acerca do SJC; desenvolver competências para trabalhar eficazmente 

no SJC; compreender e aumentar o autoconhecimento em relação o perfil de voluntário, e às 

competências necessárias e desenvolver o conhecimento e competências necessárias para trabalhar 

com grupos-alvo específicos dentro do SJC. Ainda na plataforma de e-learning o formando poderá 

localizar materiais de apoio adequados como artigos, apresentações, documentos normativos e de 

legislação e outras publicações relevantes.  

No que toca a sessões presenciais, estas focam-se em: desenvolver as capacidades práticas 

necessárias para se tornar num voluntário dentro do SJC; oferecer orientações relativamente ao 

conhecimento teórico, especificamente no tema do voluntariado no SJC e nos diferentes contextos; 

discutir e prestar esclarecimentos quanto aos trabalhos escritos. Durante as sessões presenciais, os 

conceitos relevantes, introduzidos online, serão abordados com exemplos práticos, e os formandos 
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serão encorajados a partilhar as suas experiências. Discussões com base em exemplos práticos serão 

despoletadas através de estudo de caso, roleplays e outras técnicas pedagógicas. 

O período de observação é flexível. O objetivo é disponibilizar aos formandos a oportunidade de 

experienciar situações da vida real e interagir com uma vasta gama de profissionais do SJC. Durante 

o período de observação deve ser mantida uma supervisão informal pelo gestor de voluntários, como 

forma de dar feedback ao formando. 

Esta supervisão pode incluir tutoria, mentoria, comunidade de práticas ou sessões de formação 

informal com o formador/supervisor. 

2.1. Os pilotos da formação e a sua avaliação 

Com base neste enquadramento empírico e conceptual importa reforçar que o Kit para Formação de 

Voluntários no Sistema de Justiça Criminal (Leitão 2016b) foi desenvolvido no âmbito do projeto 

Justice Involving Volunteers in Europe (JIVE). O seu desenvolvimento foi realizado em colaboração 

com todos os parceiros JIVE, através de um processo de desenvolvimento em quatro etapas: 

 Convergência 

 Apropriação 

 Teste e, 

 Avaliação 

Na Convergência, os parceiros estabeleceram uma perspetiva comum sobre qual o currículo e 

recolheram práticas de formação, materiais de formação existentes e desenvolvimento de conteúdos 

de aprendizagem. 

A fase da Apropriação envolveu o codesenvolvimento de materiais e metodologias de formação e 

aprendizagem. A Aproximar liderou este trabalho de cooperação, definindo uma lista de materiais e 

conteúdos pedagógicos de formação e atribuindo cada um a diferentes parceiros, de acordo com o 

seu âmbito e experiência. Esta foi a fase mais árdua e a que mais tempo consumiu devido à 

complexidade das tarefas, nomeadamente produzir os materiais em língua inglesa. 

Finalmente, o Teste e a Avaliação estão associados às formações-piloto e pretenderam colocar em 

prática os materiais de formação elaborados e recolher feedback dos participantes sobre o valor 

acrescentado da formação. Os resultados desta fase estão descritos no Relatório das Ações de 

Formação-Piloto (Leitão 2016c) e dizem respeito à realização de ações-piloto em distintos países do 

projeto. Uma ação-piloto é uma fase de experimentação técnica, de validação do programa de 

formação e avaliação do valor potencial do kit que pretende:  

 Identificar ações de melhoria; 

 Verificar o nível de aceitação dos utilizadores (voluntários, formadores);  

 Identificar e corrigir quaisquer deficiências e problemas; 

 Avaliar o valor acrescentado; 

 Melhorar a formação antes da disseminação para outras organizações.  
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A configuração das ações-piloto deveria seguir o mais possível a estrutura do programa de formação 

em termos de conteúdos (módulos definidos), duração e grupos-alvo. Tal significa que cada país 

parceiro poderia: 

1. Selecionar um grupo de voluntário no SJC;  

2. Aplicar uma pré-autoavaliação de competências a cada voluntário (de acordo com o Perfil do 

Voluntário); 

3. Organizar uma formação à medida identificando os módulos que melhor respondem às 

necessidades de formação; 

4. Implementar a formação no formato B-learning (misto de sessões presenciais e online) ou 

formato presencial; 

5. Estabelecer um período de observação para voluntários selecionados;  

6. Avaliar a satisfação dos formandos e formadores; 

7. Aplicar uma pós-autoavaliação de competências a cada voluntário para determinar as 

melhorias no conhecimento, capacidades e /ou atitudes; 

O Relatório das Ações de Formação-Piloto (Leitão 2016c) descreve o processo e os resultados das 6 

ações-piloto desenvolvidas para testar e validar o Programa de Formação para Voluntários no 

Sistema de Justiça Criminal desenvolvido como parte do projeto “JIVE – Justice Involving Volunteers 

in Europe” no âmbito do W/S2 – recrutamento, formação e apoio de voluntários. O projeto JIVE 

incluiu a conceção de um Kit para formação de voluntários dirigido a organizações promotoras e 

beneficiárias de voluntariado no Sistema de Justiça Criminal (SJC) e aos próprios voluntários a 

trabalhar no SJC, o que engloba um perfil do voluntário e um programa de formação.  

No que diz respeito a métodos e recursos de ensino e aprendizagem, nomeadamente à formação em 

formato b-learning, a Aproximar disponibilizou uma LMS (Learning Management System). A LMS 

apresentava um curso para cada país parceiro. Na pasta do curso, cada parceiro tinha a possibilidade 

de carregar os materiais da formação e organizar a formação como melhor lhe conviesse. Para tal, a 

Aproximar disponibilizou um Guia do utilizador para cada país parceiro que requisitou um curso no 

LMS. A Aproximar recomendou que cada país parceiro estabelecesse um plano da ação-piloto para 

determinar se iriam seguir a estrutura aprovada ou que alternativas iriam incluir. Assim, as próximas 

páginas serão dedicadas a apresentar como cada país desenvolveu a sua própria ação -piloto.  

O processo de piloto da formação é explicado abaixo: 
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Figura 5: Processo de piloto da formação 

 

Fonte: Relatório das Ações de Formação-Piloto (Leitão 2016c) 

Foi ainda recomendado que a avaliação se centrasse nos seguintes resultados de aprendizagem: 

adotar as responsabilidades descritas no perfil de voluntário e tomar medidas para um continuo 

autodesenvolvimento; desempenhar as tarefas e responsabilidades necessárias para executar o seu 

trabalho; trabalhar com e cooperar com os colegas; demonstrar empatia para com (ex) reclusos, 

famílias e /ou vítimas de crime; usar e adaptar competências interpessoais apropriadas quando se 

encontrar em situações stressantes; identificar e responder a necessidades específicas de (ex) 

reclusos, famílias e /ou vítimas de crime e reconhecer os riscos inerentes ao papel de voluntário, e as 

suas limitações. Estes objetivos dependiam do processo de avaliação de necessidades formativas 

anterior à definição do módulos e configuração do curso. 

3. Metodologia de avaliação 

A metodologia de avaliação baseou-se, como já referido, na organização e realização de 6 pilotos, 

seguindo uma estrutura semelhante, mas permitindo aos diversos países alguma flexibilidade para 

adaptação aos contextos nacionais. De uma forma geral pro curou-se aplicar os seguintes 

instrumentos e momentos de avaliação: 

 Satisfação dos formandos 

 Melhoria no conhecimento, competências e atitudes através da autoavaliação (pré e após)  

 Satisfação dos formadores 

 Feedback oral sobre: “O que não aproveita?”; “O que leva desta formação?” e “Qual é a sua 

mensagem para os formadores?” 

A maior parte dos parceiros cumpriram com a aplicação do questionário de autoavaliação nos 

primeiros dias de formação presencial da ação-piloto, e aplicaram novamente o mesmo questionário 

após o fim da formação. No caso de Itália, os formandos foram convidados a preencher o 

“Questionário de Diagnóstico” na primeira sessão e foram informados de que os questionários 
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seguintes estariam apenas disponíveis através da plataforma online (o que permitiu monitorizar as 

atividades dos formandos em tempo real através do preenchimento dos questionários).  

4. Resultados 

Os resultados e avaliação das ações de formação-piloto demonstram que para todos os pilotos dos 

países, os voluntários ficaram satisfeitos com os conteúdos da formação e métodos utilizados. Todos 

os países parceiros usaram, pela primeira vez, um formato b-learning para formar os voluntários e 

foi possível verificar que todos os voluntários estiveram à vontade com esta modalidade. Nem to dos 

os países implementaram uma pré e pós autoavaliação de competências, mas os que o fizeram 

puderam verificar que a formação é eficaz, pois produziu melhorias nas competências. As diferenças 

entre os parceiros justificam-se pelo seu contexto e experiências e a forma como desenvolveram a 

formação ou o que quiseram alcançar.  

Embora não seja possível comparar com precisão os resultados de cada país, há evidências de que o 

programa de formação é apreciado pelos voluntários e que este é apropriado para aquele s que 

desejam tornar-se voluntários no Sistema de Justiça Criminal. Além disto, pode afirmar-se que os 

voluntários valorizam a formação contínua e desejam sessões de formação mais frequentes.  

Como recomendações de melhoria, foi indicado que deve ser realizado um maior investimento na 

definição de um modelo europeu para formação de voluntários no SJC, nomeadamente para 

estabelecer um programa certificado. 

4.1. Hungria 

Relativamente aos resultados por país participante, temos os seguintes para a Hungria. O parceiro 

BAGázs implementou um curso de formação de 68 horas combinando o modelo JIVE e alguns 

módulos de formação em mentoria. A ação-piloto decorreu na povoação Bag e em Budapeste, e 

iniciou-se em Outubro de 2015. Cada sessão presencial durou cerca de 3 horas. Para mentores não 

pares, os materiais online foram disponibilizados antes da sessão presencial.  

Os conteúdos formativos neste país basearam-se nos seguintes módulos: Introdução aos Valores da 

BAGázs; Segregação, Segregação dos Ciganos e Reprodução da Pobreza; Sistema de Justiça Criminal; 

Mentoria; Comunicação e Entrevista Motivacional e Papéis e Responsabilidades. 

A satisfação dos formandos foi avaliada com um feedback oral através da resposta a: 

"Fiz amigos. Ganhei autoconfiança. E vou para casa feliz.”  

"Obrigado pela grande energia e atenção que tive da vossa parte durante a formação! Penso que os 

temas foram organizados de uma forma excelente; aprendi imensas coisas novas e interessantes!”  

"Para mim a coisa mais importante neste fim-de-semana foi a importância da consciencialização e os 

instrumentos para encerrar a mentoria. Definitivamente levarei estes comigo!”  

"Obrigado pela existência da BAGázs! Ajudou-me a colecionar muitas grandes experiências. Também 

me fez mais consciente da importância de nos virarmos para aqueles que precisam.”  

"Foi muito bom e motivador para mim que pudessem sempre prestar atenção aos princípios da 

BAGázs e para a forma correta de comunicação na prática. Obrigado por isto! :)"  

Para as competências escolhidas, a avaliação inicial mostrou que a pontuação mais baixa foi sobre as 

competências específicas relativas a Formação de Mentores JIVE (5,6). O Gráfico 1 apresenta os 
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resultados da comparação ente a avaliação inicial e final. O piloto de formação húngaro produziu uma 

melhoria em todas as competências trabalhadas. 

 

Gráfico 1: Resultados da Melhoria de Competências da Hungria 

 

Fonte: Relatório das Ações de Formação-Piloto (Portugal, Lourenço e Leitão 2016b) 

O aumento mais significativo dá-se nas “Competências Específicas da Formação de Mentores JIVE” 

que subiu 1,7 pontos, e o aumento menos expressivo é nas competências de “Comunicação”. Estes 

resultados podem provavelmente destacar as competências que os formandos já tinham e aquelas 

em que a BAGázs teve que investir (Portugal, Lourenço e Leitão 2016b). 

4.2. Itália 

No que concerne a ação-piloto, a Cooperativa Sociale Cellarius implementou 5 sessões de formação 

(em formato b-learning), cada uma composta por 2 módulos. A sessão de acolhimento foi incluída na 

primeira sessão com a apresentação do programa de formação, os objetivos e resultados, conteúdos, 

métodos e sistemas de avaliação. No que toca a conteúdos a ação piloto em Itália centrou -se: 

Introdução ao Sistema de Justiça Criminal italiano; Atitudes e Valores face ao crime e justiça; Papel e 

responsabilidades; Riscos, limites e auto-regulação; Cooperação interinstitucional; Entrevista 

Motivacional; Comunicação; Análise das necessidades do cliente; Lidar com situações difíceis; 

Introdução ao perfil do voluntário e ferramenta de auto-avaliação. 

Relativamente à avaliação das sessões piloto, os resultados são expressos como médias das sessões, 

ao invés de resultados individuais. Isto é útil para obter uma ideia geral e para produzir conclusões 

efetivas sobre como foram desenvolvidas. 

Satisfação dos formandos 

A satisfação dos formandos foi avaliada através de um questionário que se focou em 3 dimensões 

principais: organização e logística; conteúdos e didática. Um total de 5 questionários foram aplicado s, 

um por sessão. De um número total de 65 participantes em todas as sessões, 42 completaram os 

questionários online, com uma taxa de resposta de 65%. Os resultados são expressos numa escala de 

1 (Mau) a 6 (Excelente). Os formandos mostraram-se satisfeitos com as diferentes dimensões, sendo 

a “Didática” a mais apreciada (metodologias de formação e materiais), seguida de “Organização e 
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logística”. “Conteúdos” (correspondência de expectativas, duração) pontuou uma média de 4,5 o que 

representa um nível bom-muito bom. Foi destacado que a duração dos módulos não foi suficiente.  

Durante o último encontro com os voluntários, para avaliação, os formandos também 

testemunharam que:  

«Adorei a lição, especialmente as sessões presenciais, que envolveu os participantes  no curso.»  

«É sempre muito útil confrontar e ouvir as experiências pessoais que são aquelas que fazem a 

diferença em relação a um curso com “teoria apenas”, considerando que é a prática que permite 

adquirir a experiência correta para abordar certas situações críticas.»  

Melhoria de Competências 

Na última sessão de formação, no módulo “Introdução ao perfil do voluntário e ferramentas de 

autoavaliação”, 14 voluntários completaram o questionário “Perfil do Voluntário; quadro de 

competências do voluntário”. Os resultados são descritivos:  

 Em relação às “competências genéricas”, os voluntários afirmaram que se sentiram 

competentes na comunicação, trabalho de equipa e análise das necessidades dos clientes;  

 Para as “competências específicas”, os voluntários afirmaram que se sentiram competentes 

na abordagem a situações especiais/críticas e na avaliação de prioridades;  

 Finalmente, em relação à área “competências de apoio”, os voluntários afirmaram que 

melhoraram no pensamento crítico.  

 Além disso, os voluntários destacaram que a formação levou a um aumento da sua capacidade 

de pensar sobre o seu papel enquanto voluntários.  

4.3. Portugal 

A Aproximar e a DGRSP desenvolveram 3 ações piloto em Fevereiro de 2016, por um período de 6 

horas presenciais em cada ação-piloto (mais 3 horas que os formandos passaram online). As ações 

piloto decorreram em estabelecimento prisional (2) ou instituições de administração prisional (1). 

Em todas as ações ocorridas em Portugal foi leccionado o módulo de Introdução ao Sistema de Justiça 

Criminal Português. Em Lisboa ministrou-se ainda o módulo de Riscos, limites e problemáticas em 

meio prisional. Em Leiria a opção recaiu sobre Entrevista motivacional e no Porto centrou-se nos 

Riscos, limites e problemáticas em meio prisional.  

Todos os formandos completaram com sucesso a formação, embora alguns participantes em Leiria 

não tenham acedido aos conteúdos multimédia devido à falta de competências em TI. 

Satisfação dos formandos 

Como procedimento em todas as ações de formação, foi pedido aos formandos para darem o seu 

feedback sobre as ações piloto. O feedback foi recolhido através de um questionário que se focou em 

3 dimensões principais: logística, conteúdos e formadores, numa escada de 1 (Fraco) a 6 (Excelente). 

A taxa de resposta foi 100% para todas as ações piloto, visto que os formandos não deixaram o local 

sem responder ao questionário. Os formandos ficaram satisfeitos com as ações piloto, especialmente 

com os formadores e especialistas (o seu conhecimento sobre o tema). Os conteúdos de formação 

registaram uma pontuação de médio a bom, sendo a pontuação mais baixa a de Leiria, na qual os 
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participantes eram voluntários mais experientes com vontade em aprender tópicos especializados 

sobre o Sistema de Justiça Criminal e como lidar com reclusos e instituições. A logística também 

pontuou entre médio e bom, principalmente devido à duração e calendarização da formação, visto 

que muitos voluntários queriam mais horas de formação e também porque a maioria são 

trabalhadores a tempo inteiro e tiveram de se ausentar do local de trabalho.  

Os voluntários destacaram que o curso de formação é:  

 Equilibrado entre teoria e prática. É um resultado importante, na medida em que os parceiros 

JIVE defendem um modelo no qual os voluntários possam aprofundar os conteúdos teóricos 

e tornarem-se mais confiantes em relação às suas perspetivas sobre os mesmos, mas 

combinados com exercícios práticos para fortalecer o conhecimento adquirido;  

 Recomendável, uma vez que todos os voluntários que participaram na ação -piloto 

recomendariam a outros voluntários este curso de formação. 

Os voluntários foram livres de dar sugestões e comentários sobre o programa de formação, 

especialmente na medida em que beneficiaria outros voluntários e que se tratava de uma formação-

piloto. Assim, os voluntários destacaram como características positivas:  

«Esta formação poderia ser obrigatória para todos os voluntários a trabalhar em prisões»  

«Os exercícios e atividades de grupo trazem valor acrescentado para reforçar o conhecimento 

adquirido» 

«Aprendemos algumas estratégias de como reagir» 

«Esta formação é muito valiosa para pessoas que querem tornar-se voluntários em prisões» 

Como sugestões de melhoria, os voluntários afirmaram que a Aproximar deveria:  

 Acrescentar roleplays e exercícios;  

 Disponibilizar os conteúdos online por um período de tempo maior; e  

 Aumentar a duração das sessões. 

Comparando as 3 ações-piloto em relação à satisfação dos formandos, Lisboa recebeu a pontuação 

mais elevada (5,25) e Leiria a mais baixa (4,54). Embora a Aproximar tenha tentado manter alguns 

requisitos na implementação da formação em cada ação-piloto, alguns fatores poderão justificar as 

diferenças: espaço e equipamento (em Leiria, a temperatura da sala não estava muito confortável); 

os conteúdos explorados (foram os mesmo para Lisboa e Porto, mas diferentes para Leiria); o grupo 

de voluntários e a sua experiência (em Leiria houve voluntários muito experientes, como já 

mencionámos); e especialistas (diferentes historiais, experiência e personalidade).  

Melhoria de Competências 

A ferramenta de autoavaliação, como parte do kit para formação de voluntários, pode ser aplicada 

como um método para avaliação da melhoria de competências trabalhadas nas sessões de formação. 

Nas ações-piloto, a Aproximar usou esta ferramenta para comprovar a eficácia da formação, visto ser 

um fator chave para a validação do programa de formação desenhado.  
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Como mencionado anteriormente, as competências avaliadas são patentes no Perfil do Voluntário. 

Na pré-avaliação, os voluntários reviram todas as competências a serem testadas para definirem os 

pontos mais fracos e mais fortes do seu papel de voluntários, para ser organizada a formação à 

medida. Na pós-avaliação, uma vez que a formação trabalhou apenas aquelas competências que eram 

mais fracas, os voluntários apenas tiveram que pontuar essas. Assim, é possível fazer uma ligação 

entre o seu conhecimento, capacidades e atitudes antes e após a formação, e verificar se o programa 

funciona no desenvolvimento eficaz de competências.  

Para as competências escolhidas, os resultados da avaliação inicial demonstraram que a pontuação 

mais baixa foi a competência “Legislação e regulamentos do SJC” seguido de “Motivar os clientes e 

agências do SJC”. No entanto, visto que isto representa pontuações médias para os três pilotos, tanto 

em Lisboa como no Porto, a competência “Gerir clientes do SJC com necessidades especiais” teve uma 

pontuação mais baixa.  

Como visto no Gráfico, a formação-piloto produziu uma melhoria em todas as competências 

trabalhadas, sendo o maior aumento para “Legislação e regulamentos do SJC” e “Compreender os 

ambientes específicos do SJC”. 

 

Gráfico 2: Resultados da Melhoria de Competências em Portugal 

 

Fonte: Relatório das Ações de Formação-Piloto (Portugal, Lourenço e Leitão 2016b) 

Os resultados são satisfatórios para os parceiros JIVE uma vez que indicam que o desenvolvimento 

do programa de formação produziu efetivamente resultados. No futuro, poderão ser realizadas 

avaliações on-the-job, diretamente com voluntários que participaram nas ações-piloto, para verificar 

se os comportamentos são diferentes e o desempenho melhor.  

5. Conclusões 

Segundo os resultados compilados no Relatório das Ações de Formação-Piloto (Aproximar, 2016), os 

voluntários ficaram satisfeitos relativamente aos conteúdos e métodos utilizados na formação, e 

valorização do uso de formato b-learning. Através da autoavaliação de competências reuniu-se um 

conjunto de evidências que indica que o programa de formação é adequado para quem quer tornar-

se voluntário no SJC, pois os voluntários efetivamente aumentam as suas capacidades para trabalhar 

no SJC. Foram identificadas fortes caraterísticas do programa de formação: a sua adequação (deu 
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resposta às necessidades e problemas relacionados com o voluntariado) e impacto esperado (os 

voluntários poderão melhorar as suas atividades e o seu papel enquanto voluntários e obter 

melhores resultados no contexto prisional). 

Os voluntários que participaram nas formações piloto preencheram também um questionário para a 

avaliação dos conteúdos do programa de formação em geral, focado em 8 dimensões relevantes para 

um programa de formação (Inovação, Adequabilidade, Utilidade, Acessibilidade, Precisão, 

Viabilidade, Aceitabilidade e Impacto Esperado). Comparando os pilotos dos três países, demonstra-

se que os conteúdos provaram ser percebidos como tendo qualidade por todos os participantes, 

embora não possamos compará-los com precisão. Mesmo assim, a qualidade dos conteúdos pontuou 

acima de 3 em todas as dimensões (escala de 1 a 4 em que 1 é baixo ou insuficiente; e é 4 muito alto 

ou muito bom). O resultado mais relevante foi em relação à adequabilidade e impacto esperado que 

têm a pontuação mais elevada entre os três pilotos, juntamente com a utilidade, acessibilidade e 

aceitabilidade. Os conteúdos da formação demonstraram abordar as necessidades dos formandos em 

relação ao conhecimento e produzir resultados efetivos; os voluntários também sentiram que a 

formação JIVE beneficia o seu papel como voluntários sendo mais capazes para desenvolver 

atividades de voluntariado autonomamente. Estes resultados são consistentes com os resultados da 

realização das formações piloto, nomeadamente com a satisfação dos formandos e testemunhos e 

com a melhoria de competências, aumentando o valor acrescentado da formação JIVE para 

voluntários no Sistema de Justiça Criminal.  

O Programa de Formação de Voluntários do SJC desenvolvido no âmbito do projeto JIVE é um 

programa inovador, que vem estabelecer um padrão europeu para formação acreditada de 

voluntários no setor da Justiça. A Figura 2 explica as mudanças no modelo antes e o depois do projeto 

JIVE: 

 

Figura 6: Evolução dos Modelos de Formação - Antes e depois do JIVE 

 

Fonte: conceção própria 
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Como se pode verificar, antes do projeto JIVE o modelo de formação era standard, uma formação 

genérica que não tinha em consideração as necessidades do voluntário. Com o JIVE criou -se um 

modelo inovador, um modelo de formação à medida em que a formação é modular. E em que o 

formando apenas precisa frequentar os módulos sobre matérias com as quais nunca contactou, ou 

sobre as quais precisa reciclar conceitos e conhecimentos. Relativamente ao formato, e como 

supramencionado, passamos de um formato em aula para uma formação que pode ser em aula, online 

ou b-learning (combina sala com online). O projeto veio também oferecer uma formação única, com 

um padrão europeu, que pode ser aplicada em diferentes países (não obstante algumas necessidades 

de adaptação ao nível de legislação e do funcionamento do SJC de cada país). Com o novo modelo 

temos a introdução da avaliação, uma dimensão muito deficitária nos programas de voluntariado do 

SJC. Com o novo modelo os formandos fazem uma autoavaliação antes e depois da formação para 1) 

identificar necessidades de formação ao nível de conhecimentos, capacidades e atitudes na área 

(diagnóstico); 2) analisar o desenvolvimento de competências e a eficácia da formação (depois). O 

formador analisa os resultados da avaliação de diagnóstico e seleciona nu m portfólio disponível os 

recursos necessários para realizar uma formação à medida dos resultados obtidos da análise. Por 

último, mas não menos importante, a introdução de um especialista que acompanha o formador e 

que tem experiência sólida na área do voluntariado no SJC.  

Em Portugal, a Aproximar (parceiro Português do projeto JIVE) está em estrita articulação com a 

DGRSP para adaptar a formação desenvolvida no âmbito do projeto JIVE ao Programa de Formação 

de Voluntários em Meio Prisional, um documento oficial que, de acordo com a de acordo com a 

legislação vigente sobre voluntariado e a sua especificidade na relação com a instituição, 

destinatários (reclusos) e profissionais, enquadra a atividade voluntária nos Estabelecimentos 

Prisionais.  
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Resumo 
O insucesso e abandono no Ensino Superior (ES) constituem preocupações prementes da sociedade 
portuguesa, com impacto no crescimento inteligente, sustentável e inclusivo da economia. A ação social no 
ES, assegurada pelo Estado e pelas Instituições de ES através de apoios diretos e indiretos, tem garantido 
respostas para este problema, com enfoque na minimização das dificuldades económicas, respondendo 
apenas a uma fração dos fatores na origem do problema. Ciente da necessidade de gerar uma mudança 
social mais abrangente, a Universidade de Coimbra (UC) desenvolve, desde finais de 2013, o Programa de 
Apoio Social a Estudantes através de atividades de tempo Parcial (PASEP), uma solução inovadora para a 
integração escolar e social dos/as estudantes, que visa assegurar melhores perspetivas de sucesso 
académico e profissional, cujos principais recursos, atividades, resultados e impacto se apresentam nesta 
comunicação. Através de aplicação da teoria da mudança explora-se o modelo da intervenção, 
identificando-se as mudanças que se pretendem monitorizar na ótica da avaliação do impacto social da 
intervenção. Os primeiros resultados da intervenção junto de 157 estudantes da UC, que participaram em 
uma ou mais do total de 62 ofertas de atividade disponibilizadas em 2013/14 e 2014/15, são promissores 
da eficácia da intervenção para se atingirem as mudanças esperadas nos/as beneficiários/as. Exploram-se 
os desafios e oportunidades que se colocam à consolidação e sustentabilidade do PASEP. 
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1. Enquadramento: Inovação na ação social no ensino superior 

A inovação social tem adquirido uma importância crescente para os agentes que atuam no setor 

social, confrontados diariamente com insuficiências nas respostas sociais e nas políticas públicas 

existentes para fazer face às necessidades que encontram nas comunidades onde intervêm. Por seu 

lado, assiste-se, em Portugal, a uma progressiva incorporação do conceito nas políticas públicas, 

destacando-se a recente mobilização de fundos estruturais europeus para financiamento da 

inovaçãosocial, impulsionando o contexto de mudança e de revisão de paradigmas associados à 

intervenção social. 

Santos, Albuquerque e Almeida (2013) defendem que este contexto potencia a necessidade e a 

oportunidade para a efetivação das finalidades da ação social e do serviço social como promotores 

de um pensamento crítico e coerente, na origem de novos métodos de intervenção, mais adequados 

aos contextos onde se inserem, pela identificação e questionamento de desigualdades e p olíticas 

paliativas e neopaternalistas, que adiam a solução dos problemas ao invés de promoverem a 

reconstrução de elos de participação justa e reconhecida.  

Na ação social no ensino superior, o paradigma de intervenção, em termos de conteúdo substantivo, 

tem assentado numa perspetiva assistencialista, interpretada na sua função residual como uma 

prática e não como política, traduzindo-se na prestação de apoios financeiros ou em espécie, sem 

preocupações de influenciar a alteração da estrutura social (Rodrigues 2016). Sendo assegurada, 

essencialmente, pelo Estado e pelas Instituições de Ensino Superior através dos respetivos Serviços 

de Ação Social, é nestes últimos que tem recaído o ónus da intervenção e diagnóstico social. Neste 

Abstract 
Higher Education (HE) failure and dropout are pressing concerns for the Portuguese society, with an 
impact on the economy’s smart, sustainable and inclusive growth. Social support within HE, guaranteed by 
the Government and HE Institutions through direct and indirect support, has ensured answers to this 
problem, focusing on minimizing economic difficulties, responding only to a fraction of the factors at the 
origin of the problem. Aware of the need to generate broader social change, the University of Coimbra (UC) 
has since late 2013 developed the Social Support Program for Students through Part Time Activities 
(PASEP), an innovative solution for both academic and social integration of Students, which aims to ensure 
better prospects of academic and professional success. The program’s main resources, activities, results 
and impact are presented in this paper. Through the application of the theory of change, the intervention 
model is explored and the changes that are intended to be monitored from the point of view of the 
evaluation of the social impact of the intervention are identified. The preliminary results of the intervention 
with 157 UC students who participated in one or more of the 62 activity offers made available in 2013/14 
and 2014/15 demonstrate the effectiveness of the intervention´s ability to generate the expected changes 
in the beneficiaries. Challenges and opportunities for consolidating and sustaining PASEP are explored. 
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momento de mudança e reflexão sobre as políticas e práticas de intervenção social, desafia-se a 

função social das Instituições de Ensino Superior, encarada como transversal e basilar à missão que 

desempenham no desenvolvimento inclusivo, democrático e sustentável das sociedades, não  apenas 

ao nível da criação e transferência de conhecimentos, como na capacitação de cidadãos para o 

exercício de uma cidadania plena e participativa.  

Neste sistema e considerando os desafios que se colocam à democratização do ensino superior, 

designadamente ao nível da garantia da equidade no acesso e sucesso académico (Dias 2015), o 

conceito de inovação social é particularmente relevante. A sua importância é ainda reforçada 

considerando a crise de falta de estudantes que se prevê afetar todo o sistema de  ensino superior nas 

próximas duas ou três décadas (Amaral 2015), que obriga as instituições de ensino superior a 

repensar estratégias de promoção da atratividade dos seus cursos e ambiente académico, 

combatendo o padrão de regionalização que caracteriza o  acesso ao ensino superior. Neste contexto, 

a qualidade do ensino e a função social das instituições de ensino superior podem, de facto, ser 

fatores diferenciadores e promotores da sua atratividade. 

Referindo-se a um campo de investigação e intervenção amplo e interdisciplinar (Moulaert et al. 

2010), a compreensão do conceito de inovação social é essencial para uma adequada identificação e 

desenvolvimento de intervenções sociais inovadoras. 

A partir de várias perspetivas e contributos de investigações em to rno deste conceito, André e Abreu 

(2006) definem inovação social como uma resposta nova e socialmente reconhecida, pressupondo a 

satisfação de necessidades humanas não completamente respondidas, que visa e gera mudança 

social, pela promoção da inclusão social e capacitação de agentes excluídos, desencadeando 

alterações nas relações de poder. Percebe-se, assim, que inovação social é, não apenas um produto, 

mas um processo ou um modo de criar respostas novas e mais eficientes aos desafios sociais, tendo 

por finalidade superar necessidades sociais através da cooperação e participação de todos/as os/as 

envolvidos/as, promover a inclusão social, capacitar os atores envolvidos e criar valor 

correspondente aos interesses dos grupos sociais (Juliani et al. 2014). É, pois, uma ação intencional 

orientada para atingir um resultado desejado (a mudança social), pressupondo planeamento, 

coordenação, orientação para resultados, avaliação e promoção da escalabilidade da solução 

identificada e testada, que assegure a transformação desejada para um maior grupo de indivíduos 

(Mulgan et al. 2007). A estrutura de missão Portugal Inovação Social sintetiza o conceito na definição 

de intervenções de empreendedorismo social como intervenções que procuram combater um 

problema negligenciado e importante, através de uma solução com impacto e sustentável, com 

potencial de transformação da sociedade, resultante de potencial de escalabilidade e de 

institucionalização (Santos e Azevedo 2015). 

Apesar de recorrentemente associada a ações que ocorrem no âmbito de organizações/grupos 

integrados no Terceiro Setor, a inovação social pode ser desenvolvida em todos os setores (público, 

privado, terceiro setor), sendo desejável a colaboração entre os diferentes setores, as partes 

interessadas e os/as beneficiários/as para uma maior eficácia da ação (André e Abreu 2006; Juliani 

et al. 2014). 

É com base nestes pressupostos que procuramos apresentar uma intervenção social inovadora - 

Programa de Apoio Social a Estudantes através de atividades de tempo Parcial (PASEP) -, 

desenvolvida no âmbito da ação social da Universidade de Coimbra, como resposta ao problema do 

abandono e insucesso académico. Entendida como processo, a apresentação da intervenção social 
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inovadora foi organizada considerando a sequência das etapas do processo de inovação social 

(Mulgan et al. 2007; Murray, Caulier-Grice e Mulgan 2010). Nesse sentido, numa primeira fase, é 

explorado o problema social e a necessidade a suprir que a intervenção pelo PASEP procura 

responder; seguindo-se a apresentação do modelo de intervenção definido e que tem vindo a ser 

implementado na Universidade de Coimbra desde dezembro de 2013. No capítulo resultados 

esperados e obtidos são analisadas as mudanças que se espera obter com a intervenção, nos/as 

beneficiários/as, bem como os resultados exploratórios obtidos numa primeira experiência de 

identificação de indicadores para a avaliação do impacto social do PASEP. São ainda analisados os 

desafios e oportunidades que se colocam à sustentabilidade, escalabilidade e institucionalização 

desta inovação social.  

2. Problema social visado 

A identificação e compreensão das causas das desigualdades num dado sistema social é basilar e 

essencial para se perceber onde e como intervir, na ótica da correção ou atenuação dos seus efeitos 

(Rodrigues 2016). 

Nesse sentido, o insucesso e abandono escolar no ensino superior português devem ser 

compreendidos à luz das limitações decorrentes das mudanças profundas que têm ocorrido neste 

sistema nas últimas décadas, cujos resultados se traduzem numa massificação e democratização 

quantitativa deste nível de ensino (Mendes, Caetano e Ferreira 2016). Em termos de acesso, 

constatam-se desigualdades, designadamente em jovens oriundos de famílias de baixo nível 

sociocultural, com menor probabilidade de ingressar neste nível de ensino. Esta desigualdade é ainda 

exacerbada pelas escolhas destes jovens que, tendencialmente, optam por cursos com menores 

exigências de acesso (médias mais baixas) e geograficamente mais próximas, evitando custos 

adicionais associados à condição de deslocado (Dias 2015). 

Os resultados de uma investigação recente sobre sucesso e abandono no ensino superior em Portugal 

(Mendes, Caetano e Ferreira 2016) clarificam que o sucesso académico e o abandono escolar são dois 

resultados de processos psicossociais distintos, sendo o sucesso académico influenciado pelas 

estratégias pedagógicas dos/as estudantes, pela sua motivação para o desempenho, satisfação com a 

vida e preparação prévia, enquanto, por seu lado, o abandono académico é  sensível ao compromisso 

com o curso e às oportunidades de emprego. A preparação prévia, suficiência de recursos financeiros 

e resiliência do/a estudante são fatores que influenciam ambos os resultados. Destaca -se ainda desta 

investigação que concorrem para a explicação do sucesso e abandono académicos processos 

identitários (compromisso com o curso), utilitários (perceção de empregabilidade) e de recursos 

(materiais e psicológicos) que influenciam a prossecução de objetivos individuais.  

Com o exacerbar da crise económica e financeira internacional e os correspondentes reflexos na 

economia portuguesa, que se fizeram sentir com particular acuidade nos últimos anos, destacam-se 

como especialmente relevantes para potenciar as desigualdades de acesso e sucesso no ensino 

superior os efeitos da crise ao nível do agravamento das dificuldades económicas das famílias; 

redução da despesa do Estado, quer nos apoios diretos disponibilizados aos estudantes do ensino 

superior, quer no financiamento às próprias Instituições de Ensino Superior; bem como o aumento 

da taxa de desemprego em grupos com níveis de escolaridade superior (particularmente em faixas 

etárias inferiores a 34 anos). 
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Segundo informação disponibilizada pelo Ministério da Educação e Ciência, com base no Inqu érito 

ao Registo de Alunos Inscritos e Diplomados do Ensino Superior (DGEEC 2012/2013) em que se 

identificaram alunos/as sem registo no sistema de ensino superior português um ano após a primeira 

inscrição, constatou-se, ao nível de licenciaturas do Ensino Superior Público, que cerca de 12,2% 

dos/as alunos/as inscritos/as em 2011 já não se encontravam no ensino superior em 2012 (cerca de 

6.000 alunos/as) e 10,3% dos/as inscritos/as em 2012 já não se encontravam no ensino superior em 

2013 (cerca de 5.000 alunos/as). Pese embora estes dados não traduzam toda a realidade do 

abandono do ensino superior (excluindo desistências que ocorram após o primeiro ano de 

frequência, por exemplo) e não permitam caracterizar os motivos subjacentes à saída do sistema de 

ensino superior português, são indicadores bastante representativos deste problema social que afeta 

todas as instituições de ensino superior portuguesas (tanto públicas, como privadas), não só em 

níveis de licenciatura, como em mestrados integrados e segundo s ciclos (estes últimos com maior 

representatividade de situações de alunos/as não encontrados/as no ensino superior um ano após a 

inscrição).  

Estes constrangimentos à equidade no acesso e sucesso académico comprometem a democratização 

do sistema e, consequentemente, da sociedade, na medida em que, apesar da massificação do ensino 

superior e do aumento da taxa de desemprego em titulares de um diploma, o ensino superior em 

Portugal ainda constitui um meio de promoção de mobilidade social ascendente (Dias 2015) . 

Considerando a complexidade e multidimensionalidade dos fatores que geram desigualdades na 

frequência e sucesso em níveis de ensino superior, constata-se que o investimento financeiro na 

promoção da igualdade de oportunidades no ensino superior deve ir a lém dos tradicionais apoios 

diretos e prestação de serviços de apoio, em grande medida orientados para a minimização das 

dificuldades económicas da população excluída ou em risco de exclusão, revelando -se premente a 

identificação de meios complementares para melhorar o acesso, permanência e sucesso no ensino 

superior (Rodrigues 2016). 

3. Modelo de intervenção PASEP 

Considerando a relevância, gravidade e insuficiência de respostas para o problema do abandono no 

ensino superior e ciente da transversalidade do problema em todo o sistema de ensino superior 

português, a Universidade de Coimbra (UC) concebeu e implementou, desde dezembro de 2013, um 

mecanismo de apoio social alternativo e inovador, o Programa de Apoio Social a Estudantes através 

de atividades de tempo Parcial (PASEP). 

O PASEP tem como objetivo apoiar os/as estudantes mais carenciados/as da UC, numa perspetiva de 

complemento a outros apoios sociais diretos e indiretos já existentes, possibilitar -lhes a aquisição e 

desenvolvimento de competências transversais, além de reforçar a sua ligação e participação em 

estruturas da sua universidade, de forma a contribuir para a diminuição do abandono escolar e 

facilitar a sua integração no mercado de trabalho. 

Este apoio da Ação Social na UC consiste na disponibilização de ofertas de atividade de tempo parcial, 

a realizar em unidades orgânicas/serviços desta instituição, cuja compensação ao/à estudante que 

as realize se traduz na atribuição de benefícios sociais associados a despesas relacionadas com a 

frequência da UC, designadamente propinas, alimentação e alojamento. Além do apoio social 

atribuído, a participação em atividades PASEP é avaliada pelas respetivas entidades promotoras e 

incluída no Suplemento ao Diploma. 
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Procura-se, desta forma, responder aos diferentes processos identificados na investigação de 

Mendes, Caetano e Ferreira (2016) relativos ao sucesso e abandono no ensino superior – identitários, 

pelo reforço da ligação e participação de estudantes em estruturas da UC; utilitários, associados ao 

reforço das perceções de empregabilidade; e de recursos, pela comparticipação de despesas 

relacionadas com a frequência da UC e possibilidade de desenvolvimento de competências 

transversais através da participação no Programa. 

Entende-se, assim, esta intervenção como uma forma de capacitar e emancipar os/as estudantes para 

a resolução dos seus problemas, dando-lhes a possibilidade de comparticiparem no financiamento 

dos respetivos estudos superiores, sem comprometerem o sucesso académico; ao mesmo tempo que 

desenvolvem competências transversais, essenciais para melhorar o acesso e integração no mercado 

de trabalho. Além da capacitação individual dos/as estudantes, procura-se promover a capacitação 

coletiva da Instituição UC na resolução de problemas comuns que, numa perspetiva social, afetam a 

igualdade de oportunidades e, numa perspetiva mais económica, afetam a atratividade da própria 

instituição de ensino superior. Estas características de capacitação dos agentes, promoção de 

mudanças estruturais nas relações sociais vigentes no contexto do ensino superior português e 

potenciais impactos sociais e económicos da intervenção pelo PASEP reforçam o seu caráter de 

inovação social (Juliani et al. 2014; Moulaert et al. 2010). 

As ofertas de atividade previstas no PASEP abrangem um amplo espectro de áreas e podem assumir 

diferentes níveis de complexidade, podendo ser mais indiferenciadas (apoio em serviços de 

alimentação ou vigilância de salas de aula, bibliotecas e outros espaços) ou mais especializadas 

(atividades de apoio administrativo ou em laboratórios, estudos e trabalhos especializados, entre 

outras). Os valores de compensação/hora são definidos pelas entidades promotoras de ofertas a 

partir de tabela pré-definida onde se estipula um valor mínimo correspondente a 2 senhas de 

refeição social (valor atualmente equivalente a 4,80€/hora) e valor máximo correspondente a 5 

senhas de refeição social (equivalente a 12€/hora), considerando os níveis de complexidade e 

especialização exigidos para cada oferta.  

Em termos de duração, foram definidos limites para o n.º de horas/dia (4 horas), n.º de 

horas/semana (12 horas) e n.º de horas/ano letivo (400 horas), para participação nas atividades 

PASEP, visando salvaguardar que a participação no programa não compromete o sucesso escolar 

estudantil. Estes limites à participação de estudantes em atividades de trabalho a tempo parcial 

foram alvo de investigações no contexto do ensino superior norte-americano, designadamente por 

Pascarella et al. (1998), que concluíram que o trabalho a tempo parcial, dentro e fora dos campus, 

tem influência positiva no desenvolvimento cognitivo dos/as estudantes até à duração de 15/20 

horas por semana, passando a ter efeitos negativos a partir desse limite. No mesmo sentido, Dundes 

e Marx (2006) identificaram que o trabalho a tempo parcial melhora o desempenho académico, desde 

que devidamente equilibrado, em termos de duração, com outras atividades académicas.  

Instituído como o único apoio da ação social da UC universal, dirigido a todos/as os/as estudantes 

inscritos na UC, de qualquer nacionalidade ou ciclo de estudos, o acesso a ofertas de atividade é 

determinado por critérios de elegibilidade, designadamente: aproveitamento escolar, fomentando -

se a meritocracia na atribuição de apoios sociais; requisitos específicos da oferta de at ividade, 

definidos pela entidade promotora da oferta considerando o grau de complexidade e especialização 

necessários à atividade a desenvolver; e critérios socioeconómicos, dando -se prioridade à colocação 

de estudantes mais carenciados que cumpram os outros requisitos de elegibilidade. 
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Ao longo de cada ano letivo são divulgadas as ofertas de atividade PASEP que vão sendo propostas 

por unidades/serviços da UC. Para cada oferta é aberto processo de candidatura dos/as estudantes, 

que são analisadas pelos Serviços de Ação Social da UC (SASUC) à luz dos critérios de elegibilidade 

definidos e identificadas listas de seriação dos/as candidatos/as, que são colocados/as consoante o 

número de vagas estipulado para cada oferta. Após colocação e formalização da aceitação das 

condições de participação em atividades PASEP (por beneficiários e entidades promotoras de 

atividades), compete à entidade promotora da atividade o acolhimento, acompanhamento e 

avaliação dos participantes, registando os resultados em relatório final da atividade que é devolvido 

aos SASUC para tratamento dos benefícios a atribuir e reconhecimento da participação em atividade 

PASEP no Suplemento ao Diploma.  

Os recursos humanos, materiais e intelectuais afetos à intervenção pelo PASEP decorrem da 

otimização da capacidade instalada na Universidade de Coimbra e SASUC no âmbito do apoio social 

à comunidade UC, em particular a estudantes.  

A avaliação do programa é realizada pelos SASUC no final de cada ano letivo, tendo -se definido como 

indicadores de desempenho do PASEP: a taxa de colocação (colocações/candidaturas aceites) para 

se perceber a relação entre a oferta e a procura do programa e se a resposta disponibilizada pela UC 

(oferta) satisfaz, quantitativamente, a população interessada; o desempenho académico de quem 

participa, visando perceber a relação entre a participação no PASEP e o desempenho académico e se 

o programa contribui, de facto, para garantir a permanência e sucesso académico dos/as 

participantes na UC; e a taxa de satisfação com a participação no PASEP, quer pelos/as estudantes, 

quer pelas entidades promotoras de ofertas de atividade. 

No entendimento de que a inovação social é um processo, que muitas vezes começa por fazer coisas 

e depois adaptá-las e ajustá-las à luz da experiência adquirida (Mulgan et al. 2007), no âmbito da 

avaliação do programa sentimos necessidade de recorrer a serviços externos para identificar as 

ações necessárias à consolidação do modelo de intervenção, designadamente para perceber como 

otimizar a intervenção na ótica dos resultados esperados, bem como definir estratégias para escalar 

o impacto. 

4. Resultados esperados e obtidos 

No âmbito do diagnóstico da intervenção realizado por empresa externa aos SASUC (4Change, 2016), 

através de inquéritos aplicados a estudantes participantes e a trabalhadores da UC com envolvimento 

no PASEP (na gestão do programa e enquanto promotores de ofertas de atividade) e de workshops 

(com os dois grupos acima referidos) onde foi aplicado exercício da teoria da mudança, foi possível 

identificar e mapear as mudanças esperadas nos/as beneficiários/as do programa (Quadro 1).  

Este mapeamento revela-se importante para a identificação de grelha de indicadores para a avaliação 

do PASEP e subsequente avaliação dos resultados e impacto do modelo de intervenção 

implementado. A compreensão da inovação e dos elementos críticos para se atingir o impacto 

desejado é uma etapa essencial para assegurar que a intervenção está pronta para ser escalada, 

conforme os 5R propostos por Dees, Anderson e Wei-Skillern (2004). 
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Quadro 1 – Resultados esperados do PASEP 

Resultados 

(Mudanças esperadas nos Participantes) 
Impacto 

(na sociedade) 

Curto-prazo Médio-prazo 

Adquirem/Desenvolvem 

competências transversais 

 

Aumentam rendimento 

disponível 

 

Sentem-se mais apoiados/as 

Melhoram o 

desempenho 

académico 

 

Participam mais em 

atividades 

académicas e 

sentem-se mais 

integrados/as na 

comunidade 

Prosseguem e 

concluem ciclo de 

estudos 

 

Melhoram a 

autoestima 

 

Alargam e reforçam 

redes e capital social 

Redução taxa de abandono no 

ensino superior 

 

Facilitar integração de recém 

graduados/as no mercado de 

trabalho 

 

Reforço da participação cívica 

Fonte: A partir de 4Change, 2016. 

Apesar de não existir ainda uma grelha de indicadores de impacto consolidada para assegurar uma 

avaliação robusta da intervenção, os resultados iniciais das experiências de avaliação conduzidas nos 

dois primeiros anos letivos de implementação do PASEP na UC revelaram-se bastante promissores. 

Desde a sua implementação, em dezembro de 2013, e considerando a avaliação realizada nos anos 

letivos 2013/14 e 2014/15, foram disponibilizadas 62 ofertas de atividade (20 em 2013/14 e 42 em 

2014/15), tendo-se recebido 1.523 candidaturas (491 em 2013/14 e 1.032 em 2014/15) e 

assegurado 274 colocações em atividades PASEP (125 em 2013/14 e 149 em 2014/15). O rácio entre 

colocações e candidaturas elegíveis (taxa de colocação) foi de 22% (32% em 2013/14 e 18% em 

2014/15), revelando um claro desequilíbrio entre a oferta de atividades PASEP e a procura deste 

apoio da ação social da UC. Este apoio traduziu um encargo de cerca de 96 mil euros nos dois anos 

letivos, financiado exclusivamente por receitas próprias da Universidade de Coimbra, tendo 

abrangido 157 beneficiários/as (92 em 2013/14 e 91 em 2014/15, sendo que 26 estudantes 

participaram no PASEP nos dois anos letivos considerados). 

O desequilíbrio entre a oferta e a procura, a par do modelo de financiamento assente exclusivamente 

numa única fonte foram os primeiros alertas identificados à sustentabilidade do modelo de 

intervenção na perspetiva da sua escalabilidade. 

Nesta primeira avaliação constataram-se ainda experiências distintas de participação individual no 

PASEP nos dois anos letivos considerados, identificando -se estudantes que participaram de 1 a 8 

atividades, realizando, no mínimo, 12 horas de atividade e, no máximo, 665 horas, com uma variação 

considerável no montante de benefícios auferidos (58€ a 3.192€). Esta constatação da diversidade 

de experiências individuais de participação no PASEP levou a equipa de gestão d esta intervenção a 

questionar se o tipo de experiências de participação no PASEP pode conduzir a diferentes resultados 

e se a intervenção poderá evoluir para um modelo de intervenção que permita otimizar os resultados 

esperados nos/as beneficiários/as. Espera-se responder adequadamente a este desafio à 

consolidação do modelo de intervenção com a definição de grelha de indicadores de impacto da 

intervenção e respetiva monitorização/avaliação, na perspetiva da melhoria contínua do modelo de 

intervenção. 
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Procurou-se ainda avaliar o desempenho académico dos 157 participantes, tendo -se constatado que 

38% dos participantes concluíram o ciclo de estudos que se encontravam a frequentar aquando da 

participação no PASEP; 53% continuaram a frequentar a UC e 9% não concluíram o ciclo de estudos 

e não se encontravam a frequentar a UC no ano seguinte à participação (tendo -se identificado que a 

maioria destes alunos não inscritos tinham dívidas de propinas por regularizar). Com base no 

número de ECTS realizados, constatou-se ainda que 85% dos/as participantes melhoraram o 

desempenho académico, não se conseguindo, contudo, atribuir este resultado à participação no 

PASEP. 

No âmbito do processo de melhoria contínua implementado na UC foi também realizado processo de 

auscultação à satisfação com o PASEP (SASUC, 2016), tendo-se identificado uma taxa de satisfação 

de 81% nos/as estudantes participantes (numa subamostra de 56 dos 112 estudantes inquiridos). 

Deste processo de auscultação destacam-se ainda outros resultados da perceção dos/as 

participantes sobre este programa, designadamente o reconhecimento, por 30% dos/as 

participantes, de que teriam abandonado a UC se não tivessem participado no PASEP. Todos/as os/as 

participantes no PASEP que responderam a este inquérito (56) afirmaram que recomendariam a 

participação no programa a um/a amigo/a e 86% indicaram tencionar candidatar -se de novo a 

ofertas de atividade (os restantes indicaram que estavam a concluir os cursos).  

Pese embora as limitações do modelo de avaliação existente, os resultados obtidos são indicadores 

do potencial de valor e de impacto da intervenção, bem como da necessidade de desenvolver 

instrumentos mais robustos e eficazes que garantam a otimização dos resultados da intervenção.  

5. Desafios e oportunidades 

Os principais desafios e oportunidades que se colocam à inovação social prendem-se com o potencial 

de transformação da sociedade, decorrente do potencial de escalabilidade e de institucionalização da 

intervenção social (Santos e Azevedo, 2015). Nestes aspetos, o s conceitos, práticas e instrumentos 

do empreendedorismo (Saraiva, 2011) são particularmente úteis na definição e implementação da 

estratégia. 

Dees, Anderson e Wei-Skillern (2004) identificam os 5R associados à definição e implementação de 

uma estratégia para a escalabilidade das inovações sociais – Prontidão (Readiness); Recetividade 

(Receptivity); Recursos (Resources); Riscos (Risks) e Retornos (Return). A definição e planificação de 

uma estratégia para escalar o PASEP tem, assim, de considerar o que torna a abordagem da 

intervenção distintiva, o que determina o seu sucesso, que fatores (internos ou externos) 

desempenham papéis críticos de sustentabilidade, o que poderia ser alterado sem prejudicar o 

impacto e o que pode ser transferível para outros contextos. 

No diagnóstico do PASEP (4Change 2016) procurou-se responder a estas questões com recurso a 

uma análise SWOT da intervenção (Imagem 1) e construção partilhada de um modelo de negócio a 

partir da ferramenta Business Model Canvas. 

A análise SWOT foi complementada com uma análise de mercado a apoios afins em outras 

instituições de ensino superior portuguesas (bolsas de colaboração) e em empresas cotadas no PSI -

20 que disponibilizam apoio a estudantes universitários carenciados (4Change 2016).  
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Imagem 1 – Análise SWOT ao PASEP 

 

Fonte: A partir de 4Change, 2016. 

Estes exercícios permitiram uma reflexão partilhada sobre a intervenção pelo PASEP e a identificação 

de um conjunto de ações a desenvolver para o respetivo desenvolvimento da intervenção como 

inovação social.   

Destas, destacam-se o desenvolvimento de um sistema de monitorização e de avaliação de impacto, 

indispensável para assegurar a prontidão do modelo para a escalabilidade; a definição e 

implementação de uma estratégia de comunicação e marketing que permita disseminar, interna e 

externamente, as características diferenciadoras do modelo de intervenção e os resultados obtidos, 

bem como que preveja a intensificação de canais de comunicação relacionais, visando melhorar a 

recetividade da intervenção, designadamente nas entidades promotoras de ofertas de atividade. 

Na ótica dos recursos, identifica-se a necessidade de estabelecer parcerias com entidades externas e 

partes interessadas da UC na ótica do aumento e diversificação das ofertas de atividade  

disponibilizadas e diversificação das fontes de financiamento. Considerando os riscos identificados 

para a intervenção, concretamente ao nível da potencial frustração dos participantes relacionada 

com as lacunas ao nível de ofertas de atividade na área de estudo ou com ligação mais direta ao 

mercado de trabalho, a estratégia de escalabilidade terá necessariamente de considerar estes 

aspetos, tanto na avaliação e consolidação do modelo de intervenção visando a otimização de 

resultados, como na promoção da recetividade de unidades/serviços da UC e empresas/organizações 

externas com o objetivo de diversificar as ofertas de atividade disponibilizadas.  

Na perspetiva do envolvimento das partes interessadas para a participação no PASEP, a comunicação 

integrada de marketing assume particular relevância, dado que as problemáticas da mudança social 

são beneficiadas pela aplicação de princípios, conceitos e ferramentas de marketing (Kotler e Zaltman 

1971). O planeamento de comunicação e o mix de marketing deverá considerar todas as fases 

clássicas associadas ao planeamento de marketing (Kotler e Lee 2008), porquanto, numa perspetiva 

holística este também integra a sustentabilidade com componente interna, integrada, relacional e de 

responsabilidade social (Kotler e Keller, 2006). Nesta aceção são consideradas três esferas: planeta, 

pessoas e lucratividade. Para Hastings (in Dibb e Carrigan 2013), a diferença entre o marketing 

empresarial e o social reside no facto de o social considerar cidadãos, onde o primeiro apenas 
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equaciona consumidores. Nesta perspetiva é considerada a sustentabilidade do planeta e das suas 

pessoas com o objetivo de acrescentar valor para cidadãos, sociedade e por extensão, ao negócio 

(Porter e Kramer 2011).  

Além da estratégia de comunicação e marketing, para se potenciar o valor da intervenção em larga 

escala (por exemplo, no contexto do ensino superior português), têm ainda de se definir os 

instrumentos ou mecanismos mais adequados para a transferência do modelo para outras 

instituições/organizações, garantindo-se o respeito pelas características do modelo que asseguram 

os resultados esperados e minimizam os riscos, designadamente os limites horários à participação, 

formas de retribuição da participação e as experiências de aprendizagem promotoras do 

desenvolvimento de competências que assegurem, de facto, maior compromisso com o curso, 

melhores perceções de empregabilidade, melhor autoestima e desempenho académico. 

Em última instância pretende-se que este processo configure uma efetiva mudança das políticas 

públicas de ação social no ensino superior, pela disponibilização de apoios complementares 

promotores de uma maior participação e responsabilização, não apenas dos estudantes, na 

aprendizagem e comparticipação no financiamento dos seus estudos (ficando menos dependentes 

das famílias e do mercado), como também das próprias instituições de ensino superior e das 

organizações do mercado de trabalho na promoção do sucesso académico e empregabilidade dos 

jovens. 

O processo de inovação social também é feito pela partilha de experiências e conhecimentos entre os 

agentes que promovem as intervenções sociais e a comunidade científica e académica que se dedica 

ao desenvolvimento conceptual das teorias sobre inovação social. A apresentação do PASEP neste 

Congresso serve também este propósito de construção partilhada de soluções que contribuam para 

mudanças democráticas, inclusivas e sustentáveis das relações sociais e da sociedade.  
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Resumo 

O empreendedorismo social tem vindo a ser assumido como uma estratégia fundamental de combinação 
entre preocupações de coesão social e de crescimento económico. Diversas questões, porém, se colocam 
no que diz respeito à operacionalização e efeitos concretos e perenes das iniciativas e projetos de 
empreendedorismo social. Os critérios necessários e adequados à ponderação do nível de inovação social 
e, sobretudo, à identificação de parâmetros de apreciação do valor social e do potencial de replicação e 
transferibilidade dos projetos e aprendizagens daí decorrentes, são ainda um ponto crítico pouco 
fundamentado teórica e empiricamente. O estudo de caso que apresentamos - o Projeto “Dar Sentido à 
Vida” da IPSS SAOM no Porto - pretende ser um contributo para a discussão de alguns dos fatores 
fundamentais em termos de produção de valor social e de escalabilidade das iniciativas e projetos de 
empreendedorismo social. Os resultados obtidos revelaram o potencial inovador e qualificante do projeto 
junto de pessoas sem-abrigo ou em grave risco de exclusão social, a partir da compreensão concreta dos 
seus elementos estruturantes: visão, atributos dos promotores, atributos dos destinatários, estratégia de 
intervenção e valor social criado. A análise destas componentes permitiu tecer considerações sobre a 
estratégia de escalabilidade subjacente ao projeto, percebendo quais os fatores de sucesso e os limites 
identificados, bem como contribuir para a reflexão sobre os modelos de impacto e os métodos processuais 
a valorizar para o crescimento e difusão de práticas e modelos socialmente inovadores. Na presente 
comunicação, apresentamos os pressupostos teóricos e principais conclusões do estudo de caso, bem como 
discutimos um modelo analítico de articulação entre fatores promotores de valor social e possibilidades de 
scaling-up. 
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1. Introdução 

O contexto de crise económica e de austeridade a que temos assistido nos últimos anos tem sido 

promotor de um debate acentuado sobre as vulnerabilidades e insuficiências do Estado-Providência, 

colocando uma ênfase crescente na disseminação dos conceitos e processos de empreendedorismo 

social e de inovação social como resposta aos novos riscos sociais e, nomeadamente, à crise de 

emprego. O debate em torno do empobrecimento e da exclusão social, no caso concreto do fenómeno 

em Portugal, está igualmente evidenciado na política atual e nas circunstâncias da vida quotidiana 

dos portugueses. Na verdade, continua a ser uma discussão com imensas considerações ideológicas 

que influenciam a aplicação de políticas cíclicas, a pouca avaliação dos seus resultados e as 

imprecisões e estereótipos subjacentes a muitas das reflexões. Ao mesmo tempo, e pelo crescimento 

do fenómeno a partir da crise instalada em 2008 (num país onde o problema nunca deixou de ter 

uma dimensão e intensidade preocupantes), a par com a aplicação de medidas de austeridade, as 

políticas sociais e de emprego, e o Estado-Providência que as enquadra, foram colocados no centro 

de um discurso que não é (ou ainda não é) renovador da confiança e de um compromisso social entre 

diferentes grupos sociais e geracionais. Por seu lado, os outros temas subjacentes ao estudo de caso 

que apresentamos, e que se juntam a este debate de forma pertinente, são os que parecem augurar, 

nos programas governamentais e diretrizes europeias, as grandes soluções e as melhorias 

necessárias para a coesão social. Falamos de empreendedorismo social e da inovação social. É no 

Abstract 

Social entrepreneurship has been assumed as a fundamental strategy to respond to concerns about the 
combination between social cohesion and economic growth. However, various issues arise from the 
operability and concrete and perennial effects of the social entrepreneurship initiatives. The necessary and 
adequate criteria to consider the level of social innovation and, above all, to identify the assessment 
parameters of social value and the potential to replicate and transfer projects and studies are still a poorly 
founded critical point, both theoretically and empirically. The case study we present – the Project "Dar 
Sentido à Vida" (Giving Life a Meaning) of the Private Institution of Social Solidarity SAOM in Porto - aims 
to give a contribution for the discussion of some of the main factors concerning the production of social 
value and the scaling-up of the initiatives and projects of social entrepreneurship. The results obtained 
have showed the innovative and qualifying potential of the project for the homeless or people with severe 
risk of social exclusion. The structural elements identified were: the vision, the attributes of the 
implementers, the attributes of the receivers, the intervention strategy and the social value created. The 
analysis of these components also allowed to comment on the scaling strategy underlying the project, 
understanding the success factors and the limitations identified, as well as to contribute for the reflection 
on the impact models and the procedural methods to be valued for the growth and diffusion of practices 
and of socially innovative models. In this communication we will present the theoretical assumptions and 
main conclusions of the case study, and discuss an analytical model of articulation between the promoting 
factors of social value and the scaling-up possibilities. 
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entendimento da inserção social pela capacitação, por via da qualificação e do trabalho, que 

centramos o nosso estudo de caso debruçado sobre a intervenção promovida pelo Projeto “Dar 

Sentido à Vida” da IPSS SAOM (Serviços de Assistência Organizações de Maria), no Porto, e realizada 

junto de pessoas sem-abrigo ou em grave risco de exclusão social. A pesquisa procurou perceber 

como é que esse projeto configura modelos de intervenção ilustrativos no terreno da capacidade de 

experimentação de soluções socialmente inovadoras e não meramente assistencialistas, com a 

intenção específica de compreender quais os contributos do projeto que enquadram práticas de 

inovação social, em termos de eficiência e eficácia, e que podem ser envolvidas em estratégias de 

escalabilidade. 

Na presente comunicação apresentaremos as principais conclusões do referido estudo de caso 

começando por enquadrar o debate com uma reflexão teórica sobre os pressupostos do 

empreendedorismo e da inovação social, bem como das respetivas potencialidades para responder 

a situações de exclusão. De seguida, procuraremos destacar os pressupostos inerentes às medidas 

ativas de emprego e, por fim, os fatores subjacentes a um processo de escalabilidade ou de 

transferibilidade de aprendizagens e de processos de intervenção. 

2.  Empreendedorismo social e Inovação social 

2.1. Aproximações e distinções concetuais 

Os conceitos de empreendedorismo social e de inovação social foram introduzidos na realidade 

portuguesa há cerca de uma década e é recente ainda a reflexão científica e de análise empiricamente  

fundamentada sobre estes dois fenómenos no país. No entanto, a sua rápida disseminação beneficiou, 

entre outros fatores, da crise financeira internacional iniciada em 2008 e que tem tido repercussões 

severas no contexto nacional, sobretudo na área do emprego e da coesão social. Aqueles dois 

conceitos surgem assim fortemente associados, mas existem distinções teóricas e empíricas entre 

ambos que passaremos a explicitar.  

O conceito de empreendedorismo social assume um carácter mais abrangente e flexível, as sociado à 

introdução de processos e mudanças tendentes ou integrantes de inovação social, visando introduzir 

melhorias constantes nas formas de enfrentar e criar respostas face às necessidades sociais e à 

eficácia da missão das organizações sem fins lucrativos e que atuam na economia social. É um termo 

que encontra as suas raízes no conceito clássico de empreendedorismo problematizado por três 

autores de referência: Say (séc. XIX), Schumpeter (inícios do séc. XX) e Drucker (anos 70). A partir da 

década de 1980 encontramos autores como Dees (2001; 2009), Mair e Marti (2006), Nicholls (2006), 

entre outros, que recuperam a tradição da abordagem clássica ao empreendedorismo e ao 

empreendedor, aplicando-a ao campo das novas práticas sociais que emergiam um pouco por todo o 

planeta. Com efeito, no final do século XX começam a observar-se práticas aliadas ao crescimento das 

Organizações Não Governamentais (ONG), ao desenvolvimento da responsabilidade corporativa e 

respetivo financiamento de projetos sociais ou ao surgimento de projetos inovadores, como o 

emblemático Banco Grameen criado por Muhammad Yunus no Bangladesh. 

Todas estas práticas alavancaram um conhecimento específico e crescente sobre as particularidades 

do empreendedorismo social e os atributos do empreendedor social. O termo foi cunhado nos EUA, 

no início da década de 1980, por Bill Drayton, o criador da Ashoka Foundation, para caracterizar a 

atividade de indivíduos com soluções inovadoras para os problemas sociais mais relevantes da 

sociedade (Ashoka, 2015). Embora não seja este o único entendimento possível sobre 
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empreendedorismo social, como veremos de seguida, os autores Mair e Marti (2006) associam as 

duas questões fundamentais comuns a todas as conceituações: o “indivíduo” e a resposta a 

“problemas sociais”. 

Alvord, Brown e Letts (2002), por seu turno, identificam três significados diferentes para o termo 

empreendedorismo social. Um primeiro significado vincula o social com o comercial: o 

empreendedor faz uso de conhecimentos e habilidades do mundo dos negócios para criar empresas 

que alcançam benefícios sociais e são viáveis comercialmente. Um segundo entendimento envolve as 

ações desenvolvidas por empreendedores cujo objetivo principal é a geração de inovações de 

impacto social, com pouca atenção aos critérios tradicionais de viabilidade económica. Finalmente, 

uma terceira perspetiva aborda o empreendedorismo social como um catalisador das 

transformações sociais de grande impacto, que se estendem além da resolução de problemas sociais 

particulares ou locais.      

Dees (2001, 4), numa definição que carateriza como “idealizada”, entende que o empreendedor social 

possui o papel de agente da mudança no setor social através das seguintes ações: a) adotando uma 

missão para criar e manter o valor social; b) reconhecendo e incessantemente buscando novas 

oportunidades que sirvam a essa missão; c) comprometendo-se com um processo contínuo de 

inovação, adaptação e aprendizagem; d) atuando de forma ousada sem permitir que os recursos 

limitados o afastem da sua visão; e) possuindo responsabilidade para com as necessidades e os 

valores das pessoas e das comunidades que pretende servir. 

Estas abordagens norte-americanas ao empreendedorismo social acentuam as dimensões 

gestionárias e empresariais, bem como o papel do empreendedor social. Assumem um foco maior na 

aproximação ao mercado e a interlocução com o Estado não assume tanta centralidade, pois têm por 

base um contexto ideológico predominantemente liberal e individualista, onde o Estado manteve 

uma intervenção reduzida na regulação económica e na proteção social. São abordagens com 

diferenças paradigmáticas face à abordagem europeia sobre a temática, que, por sua vez, se alicerça 

na pluralidade ideológica, cultural e institucional que marca o território europeu. A a bordagem 

europeia reconhece o papel dos movimentos sociais e das iniciativas de coletividades da sociedade 

civil que, ao longo da história, empreenderam formas de organização económica e social alternativas 

ao capitalismo, bem como complementares ao Estado-Providência. 

No seguimento da clarificação respeitante ao conceito de empreendedorismo social, o conceito de 

inovação social partilha com este o objetivo principal de melhoria da qualidade de vida e o bem-estar 

individual e coletivo, com o fim último de transformação social integrada e sistémica. A vertente 

analítica da inovação social remete para a identificação das transformações com impacto direto nos 

públicos-alvo e resultantes de novas abordagens e práticas de intervenção em que as pessoas são os 

atores do processo de transformação. A inovação social enquanto conceito autónomo é perspetivada, 

quer como um processo de intervenção, quer como um resultado/produto com impacto social 

(Parente et al. 2014). 

2.2. Inovação social: focos e processos 

O campo da inovação social é bastante vasto, embora a intervenção social, os serviços sociais e a 

redução da pobreza sejam os domínios mais difundidos. De facto, as práticas de inovação social estão 

presentes em diferentes domínios da sociedade, que vão desde a econo mia à política, da tecnologia à 

ética, destacando-se as políticas sociais, o desenvolvimento local e o planeamento urbano.  



152 | Joana Bastos 

 

  

O entendimento e a discussão atual quanto às mudanças geradas pela inovação social tendem a ser 

perspetivados por Mulgan, Tucker e Sanders (2007) por uma destas três “lentes”: indivíduos, 

organizações e movimentos. O primeiro foco possível refere-se às mudanças sociais resultantes de 

ações de indivíduos motivados por uma missão, energéticos, estratégicos, voltados para resultados e 

para concretização de algo que faça a diferença. Este é o prisma do empreendedorismo social que já 

apresentámos na sua abordagem mais individualista. Um segundo foco de estudo e discussão é a 

inovação social realizada por organizações existentes ou criadas especificamente para responder a 

necessidades sociais. A grande diferença face ao primeiro foco prende -se com o estabelecimento de 

um enquadramento formal prévio, pela forma como serão mobilizados os recursos e pela gestão do 

processo de inovação. Na inovação social realizada por organizações, e que serve de suporte ao nosso 

estudo, podemos observar, tanto mudanças internas, no sentido de estabelecer uma nova divisão do 

trabalho, alterações nas estruturas de poder ou melhorias na qualidade de vida laboral (Cloutier, 

2003), como aquelas direcionadas para o ambiente externo e para responder especificamente a 

necessidades de grupos e comunidades. Um último foco concentra-se nos movimentos, que podem 

incluir as relações sociais não institucionalizadas, como movimentos sociais locais ou formações de 

redes formais ou informais de indivíduos. Segundo Mulgan, Tucker e Sanders (2007), do ponto de 

vista histórico, os grandes movimentos, como o feminismo e o ambientalismo, por exemplo, surgiram 

como agentes de mudança radical.  

Um outro ponto, específico de abordagem da inovação social e muito presente na literatura e 

investigação sobre a temática, diz respeito à sua abordagem como processo e como produto. A 

inovação social como processo remete para um modelo de intervenção que adere ao princípio da 

inclusão das populações na resolução dos seus próprios problemas. “Um dos métodos mais eficientes 

para criar inovação social parte do pressuposto que as pessoas são intérpretes competentes das suas 

próprias vidas e competentes para resolver os seus próprios problemas” (Mulgan et al., 2007, 21-22). 

Nesta perspetiva é necessário trabalhar com as pessoas, fundamentar as metodologias de 

intervenção na observação das populações envolvidas, baseando -se nas suas perspetivas, 

expectativas e nas suas relações sociais e compreender que a inovação social não só serve as 

populações vulneráveis, como é servida por elas. Para os autores anteriormente mencionados, existe 

ainda uma segunda exigência metodológica da inovação social e que diz respeito ao trabalho em rede 

entre organizações operantes em diversas dimensões, escalas e setores. A perspetiva da inovação 

social como produto remete-nos para o valor social criado. A criação de valor social é a vocação 

primordial do empreendedorismo social e, para Dees (2001) e para outros protagonistas da escola 

da inovação social, é o núcleo distintivo por excelência face ao empreendedorismo clássico, mesmo 

que as empresas lucrativas tenham práticas de responsabilidade social.   

Uma inovação social preconiza pois, como condição necessária, a existência de um processo que se 

diz criativo. No entanto, uma nova ideia ou solução só é inovação social se a sua utilidade for 

socialmente reconhecida e nesse processo de reconhecimento existem passos que, segundo Murray, 

Caulier-Grice e Mulgan (2010), terão de ser cumpridos. Estes autores identificam seis etapas do ciclo 

de inovação social – 1) despoletadores; 2) propostas; 3) protótipos; 4) sustentação; 5) escala e 

difusão; 6) mudança sistémica -, cujo modelo aplicaremos ao nosso estudo. “As etapas não são sempre 

sequenciais (algumas inovações passam diretamente para a “prática” ou até para a “escalabilidade”) e 

existem ciclos de retorno entre as mesmas. Estas etapas também podem ser consideradas espaços de 

sobreposição, com capacidades e culturas distintas. Fornecem, sobretudo, uma estrutura útil para 
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pensar acerca de diferentes tipos de apoio que os inovadores e as inovações necessitam para crescer” 

(Murray, Caulier-Grice e Mulgan 2010, 12). 

2.2.1. Os mecanismos para o crescimento e difusão de uma iniciativa socialmente inovadora 

Não retirando a importância a todas as dimensões e etapas do ciclo da inovação social, daremos 

particular destaque à dimensão da escala e da difusão, uma vez que são condições propiciadoras do  

reconhecimento social que é exigido a uma iniciativa socialmente inovadora. Com efeito, o objetivo 

do crescimento de uma iniciativa deste tipo é expandir o impacto proporcionado. Podem existir duas 

formas de crescimento: o crescimento em profundidade (scaling deep) e o crescimento através da 

expansão da iniciativa (scaling up). No primeiro caso, estamos perante uma alavancagem do impacto 

social no mesmo local ou público-alvo da iniciativa e que se relaciona com o crescimento em 

magnitude do sistema de atividades (Santos et al., 2013). É um tipo de crescimento, que segundo os 

autores anteriormente referenciados, implica um foco de energias e recursos num aumento da 

qualidade dos serviços da iniciativa, maior penetração junto do seu segmento -alvo, descoberta de 

novas formas de prestar serviços, extensão da oferta de novos produtos ou serviços e novos 

segmentos-alvo e o desenvolvimento de abordagens de gestão mais inovadoras. (idem). Por sua vez, 

quando nos referimos a scaling up estamos a traduzir a ideia de expansão da inovação para novos 

contextos e novos públicos e aqui estamos perante um conceito mais difuso e sem fronteiras 

definidas, pois aplica-se a diferentes práticas e estratégias. Desde a disseminação de uma nova 

técnica, protótipo ou processo de inovação, até ao crescimento de uma organização ou modelo, ou à 

transposição de uma iniciativa de pequena escala em políticas ou serviços. Segundo Cooley e Kohl 

(2006) é um conceito que tem sido alvo de diferentes desenvolvimentos teóricos, sobretudo na 

investigação anglo-saxónica e cujo debate associado tem crescido nas últimas décadas. 

A literatura e a investigação sobre o assunto avançam um vasto leque de opções de tipos e métodos 

que operacionalizam o aumento e a difusão de uma inovação social. A proposta de Cooley e Kohl 

(2006) procura distinguir diferentes tipos de scaling up e respetivos métodos: a) a expansão (pelos 

métodos do crescimento, reestruturação ou descentralização, franchising, filiais ou subsidiárias); b) 

a replicação (pelos métodos da adoção de políticas, implementação, difusão e repercussão, mass 

media); c) colaboração (pelos métodos de parcerias formais, joint ventures e alianças estratégicas, 

redes e coligações).  

É importante reconhecer que nenhum destes processos ou mecanismos podem ser entendidos como 

formas lineares de imitação ou generalização de uma inovação social. A figura seguinte ilustra os 

elementos incorporados e correlacionados em toda uma estratégia de escala e difusão e como se deve 

resistir à importação acrítica dos tipos e métodos e ter em conta a peculiaridade dos contextos, dos 

ritmos, dos recursos e dos objetivos presentes nas organizações ou comunidades onde a inovação se 

pode aplicar, promovendo, em conformidade, as adaptações necessárias. 
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Figura 1. Enquadramento analítico de um processo de scaling up 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ferreira e Albuquerque, 2013 

A visão incorpora os atributos do modelo (objetivos, conceitos, alvos, técnicas e fases do processo), 

as caraterísticas organizacionais, bem como os atributos do contexto e pro motores. O eixo da 

execução enquadra decisões estratégicas em como colocar em escala o modelo ou prática da melhor 

forma possível, considerando os fatores de eficácia (como construir uma solução que funciona), os 

fatores de eficiência (como conceber a solução a um custo acessível) e os fatores de expansão (como 

garantir um impacto mais vasto). “É essencial identificar quais são os fatores críticos de sucesso [de 

uma boa prática ou modelo], primeiro numa pequena escala e localizada, não apenas associados às 

características e metodologias das práticas a replicar, mas também associados aos contextos e 

determinadas circunstâncias nas quais foram concebidos e aplicados. Deste modo, o processo de scaling 

up é inerentemente a tradução da ideia de que aprender com a experiência é possível e que o modelo 

não pode ser aplicado em diferentes contextos sem adaptações” (Ferreira e Albuquerque 2013, 44). 

Todo este mecanismo processual realça que não são apenas as estratégias de adaptação aos novos 

contextos os fatores de sucesso a ter em conta para o processo de scaling up, mas, igual e previamente, 

os esforços de simplificação dos modelos e práticas. E essa simplificação implica um esforço de 

identificação objetiva dos elementos de uma intervenção que são essenciais e rentáveis para produzir 

os resultados desejados. (Cooley e Kohl, 2006). Ao mesmo tempo, um processo de scaling up implica 

ter presente e identificados os seus principais fatores de sustentabilidade e terá de ser alimentado 

pela avaliação, de forma que as potencialidades e os ajustamentos necessários sejam demonstrados. 

Segundo Simmons, Fajans e Ghiron (2007), que analisaram o processo de scaling up aplicado às 

políticas de saúde numa perspetiva holística, os contextos e as influências estão associados, por 

exemplo, ao nível de pobreza, ao nível de burocracia, às necessidades específicas da população, ao 

nível de participação democrática e às influências globais. Assim, é importante considerar-se este 

processo mais do que como uma replicação, mas sobretudo, como uma expansão de oportunidades, 

opções, processos e conhecimento que pode permitir que as pessoas tomem as melhores decisões e 

influenciem os seus contextos. 

Sob tais pressupostos, Yamey (2011) incorpora novas abordagens e avança com seis categorias que 

incluem os fatores de sucesso que devemos identificar e analisar num processo de escala e difusão: 

1. os atributos do modelo de intervenção a ampliar (manter a simplicidade da intervenção e a 

robustez técnica e científica); 2. os atributos dos promotores (existência de um forte sentido de 

liderança e governança, a agregação de agentes locais e outros stakeholders e a utilização de agentes 
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estatais e não-estatais como promotores). 3. a escolha da estratégia da implementação (pela 

aplicação de teorias de difusão e redes sociais, pela abordagem por fases, pela adaptação da escala à 

situação local e descentralização da implementação e pela adoção de uma abordagem integrada); 4. 

os atributos da comunidade ou grupos beneficiários (existência de uma comunidade ativa e  

envolvida); 5. o contexto social e político (considerar a vontade política, as políticas nacionais e o 

“orgulho nacional”). E, por último, o contexto de  avaliação e partilha de conhecimento (pela 

incorporação da investigação na implementação e numa lógica de aprender e fazer). 

3. Capacitação das pessoas em exclusão social 

3.1. A nova geração de políticas sociais e os programas de apoio à inovação social  

O Estado-Providência do final do século XX funcionava sobretudo como uma “máquina de 

indemnizar” Rosanvallon (1997) o que se revelou desajustado ao tipo de situações de risco social que 

marcam a transição para o século XXI e que a crise económica internacional de 2008 veio agravar, 

nomeadamente no que se refere ao desemprego de longa duração ou ao desempreg o dos 

trabalhadores sem qualificações profissionais reconhecidas. Distintas das políticas indemnizatórias, 

surge então a necessidade de o Estado desenvolver uma nova geração de políticas sociais com um 

objetivo claro: ajudar as pessoas a inserirem-se profissionalmente, seja nos mercados de trabalho, 

seja em atividades socialmente úteis. Segundo Hespanha (2008), a palavra inserção passa assim a ser 

a palavra-chave e a revestir as políticas sociais de características inovadoras e distintas das políticas 

clássicas. Com efeito, estamos perante uma abordagem que implica uma atitude mais ativa por parte 

dos cidadãos. O processo de inserção é, em regra, objeto de um acordo entre os beneficiários e o 

Estado e de uma consciencialização acrescida dos direitos e deveres por parte de todos os 

intervenientes no processo. As metodologias trazidas por esta nova abordagem política passam pela 

abordagem por projeto, intervenção descentralizada, intervenção em parceria, individualização das 

medidas e pela ativação. É sobre este último traço da nova geração de políticas sociais que nos vamos 

debruçar mais, tanto pelo seu caráter inovador e preventivo de situações de exclusão que possam 

decorrer de uma atitude passiva, como pela relação específica com o enquadramento do nosso estudo 

de caso.  

Em países com Portugal, até meados da década de 1990, o conceito de ativação era praticamente 

desconhecido e ausente, mas a partir dessa década passou paulatinamente a integrar os discursos 

políticos e normativos. É um conceito que abrange pessoas desempregadas, pessoas empregadas em 

risco de desemprego e inativos que pretendem entrar no mercado de trabalho, mas que apresentam 

algum tipo de desvantagem perante o mercado. As políticas que o enquadram promovem processos 

de empregabilidade e a participação dos indivíduos no mercado de trabalho, contrariando a 

dependência face aos incentivos sociais e à iniciativa das instituições públicas. Assiste -se, então, a 

uma explosão dos programas de apoio às ações inovadoras ou projetos-piloto e a programas de 

iniciativa comunitária, como foi o caso dos programas ADAPT e EMPREGO desenvolvidos no período 

1994-1999. Mas é no período de programação seguinte (2000-2006) que se assiste a uma maior 

renovação das políticas e a Iniciativa Comunitária EQUAL é aquela que mais explora diferentes 

domínios da inovação social e introduz a necessidade de disseminação e transferência das soluções 

bem-sucedidas. 

No contexto da Estratégia que está emergente, a Estratégia Europa 2020, a inovação social é um dos 

eixos que surge com significativa centralidade e operacionalidade para o objetivo geral de se alcançar 
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um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo (Comissão Europeia, 2010). O foco mantém-se no 

entendimento da inovação social enquanto processo capaz de combinar medidas de apoio e medidas 

facilitadoras do acesso, contributos dos setores público e setores privados, através de parcerias 

inovadoras. Através dos processos de disseminação e de mainstreaming que fazem parte da sua 

condição de operacionalidade e sucesso, a inovação social abre muitas vezes caminho para políticas 

sociais reformadoras. Neste contexto, Portugal não é exceção na aposta estratégica na inovação social 

e, ao abrigo da mobilização de recursos de três programas operacionais da Estratégia Portugal 2020 

- Programa Operacional Inclusão Social e Emprego; Programa Operacional Capital Humano; 

Programas Operacionais Regionais do Continente - o Estado Português estabeleceu, em Dezembro 

de 2014, a Iniciativa Portugal Inovação Social24.  

É nosso entendimento que o foco em novas exigências é um aprofundamento necessário do ponto de 

vista metodológico e estratégico para a combinação de diferentes financiamentos e investimento em 

iniciativas socialmente inovadoras. No entanto, espera-se que não seja descurada a construção dos 

resultados a partir sobretudo da consolidação de trabalho efetivo, continuado e implicado das 

instituições e seus destinatários, mesmo no âmbito de intervenções mais tradicionais. A orientação 

para a visibilidade e impacto dos resultados não pode estar unicamente ligada à busca de 

financiamento e/ou geração de receitas, mas tem de partir também de uma compreensão apurada 

dos tempos e processos de fazer intervenção social e comunitária, sob pena de perdermos o foco da 

consolidação das mudanças a partir das raízes efetivas dos problemas.   

3.2. A capacitação no núcleo da inclusão social 

O campo das políticas de ativação e o seu cruzamento com soluções inovadoras tiveram uma 

importância ímpar no aumento e na descentralização nas últimas décadas das possibilidades e 

oportunidades para a inclusão social. No entanto, importa aprofundar que para combater a exclusão 

em toda a sua complexidade é importante uma abordagem sobre este fenómeno a partir da dualidade 

“capacidades”/”oportunidades” e isso implica equacionar os principais fatores que afetam a sua 

produção e reprodução. É Sen (1999) um dos mais destacados autores dessa abordagem, defendendo 

que a pobreza depende das “capacidades” das pessoas que, por sua vez, estão fortemente 

relacionadas com as “oportunidades” proporcionadas. E essas oportunidades estão inscritas nos 

modelos adotados para o funcionamento das instituições sociais, políticas e económicas. Sen (1999) 

argumenta que o desenho e a avaliação das políticas sociais e de desenvolvimento devem ter o foco 

naquilo que as pessoas são e são capazes, na qualidade das suas próprias vidas e na remoção dos 

obstáculos que diminuem a liberdade para viver a vida que entendem, após reflexão, ser a mais 

válida. É uma perspetiva de liberdade que inclui nos processos de desenvolvimento, quer as 

dinâmicas que proporcionam a liberdade de ação e de decisão, quer as condições reais das pessoas, 

de acordo com as suas circunstâncias pessoais e sociais. Nesse sentido, uma maior liberdade tende a 

reforçar a capacidade das pessoas para se ajudarem a si mesmas e também para influenciarem o 

mundo e tais capacidades são essenciais nos processos de desenvolvimento. O seu contrário é uma 

privação de potencialidades e traduz o critério como Sen aborda toda a questão da pobreza, 

afastando-se do critério único da carência de rendimentos.    

                                                 

 

24 Criada pela Resolução de Conselho de Ministros nº 73-A/2014 de 16 de Dezembro. 
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A abordagem da capacitação é igualmente inerente aos processos de inovação social. De fato, a 

inovação social tem ancoragem nas potencialidades de sujeitos e comunidades, visando a melhoria 

das suas condições de vida e o envolvimento num contexto de mudança. Pelo enfoque primordial na 

inclusão social, a inovação social introduz processos e reflexões que trazem contributos concretos 

para a aquisição de conhecimentos e ferramentas de ação, para a  modificação de representações e 

para novas aprendizagens de cooperação. Segundo Guerra (2009), a inovação social distingue -se pelo 

processo ancorado na participação dos beneficiários e outros atores intervenientes e é 

essencialmente relacional. Poderá enquadrar uma mudança de paradigma: o da “resolução de 

problemas” para os “processos de interação múltipla” e centrar a atenção nos processos de gestão e 

de decisão num contexto não apenas de complexidade, mas de reconhecida dialética nas relações de 

poder inerentes ao funcionamento das sociedades. 

4. O Projeto “Dar Sentido à Vida” do SAOM: estudo de caso  

4.1. Breve enquadramento metodológico 

Tendo presentes os objetivos centrais da pesquisa de compreender os significados, as práticas e os 

resultados atribuídos ao modelo de intervenção social a partir de um projeto de capacitação e 

qualificação socioprofissional da IPSS SAOM, optamos pela análise intensiva empreendida através do 

estudo de caso. Seguindo os procedimentos metodológicos próprios de abordagens qual itativas que 

nos permitiram assegurar a “triangulação perspetivacional” (Pais 2000 , 14) privilegiamos a 

utilização de três técnicas de recolha de informação na abordagem ao caso de estudo, revestindo a 

pesquisa de uma estratégia documental e de uma estratégia de campo. A estratégia documental 

aconteceu pelo acesso a um conjunto de documentos escritos e não escritos disponíveis na internet 

e redes sociais (site da instituição, página do facebook, vídeos, fotografias, notícias nos media) e 

depois também pelo acesso a documentos disponibilizados pela própria instituição (estatutos da 

instituição, brochuras de apresentação das valências, dados de execução e resultados da formação 

profissional e dos serviços de catering e restauração). A estratégia de campo contemplou a realização 

de 10 entrevistas semi-diretivas (4 a promotores do projeto, 3 a formandos e 3 a destinatários que 

tinham terminado o projeto há mais de 6 meses) e a observação direta de quatro diferentes 

momentos de execução do projeto (uma aula de conteúdo sociocultural, outra de conteúdo mais 

técnico da área da restauração, um serviço de catering dirigido a um congresso e dois serviços de 

restauração em simultâneo nas instalações do SAOM). Para proceder ao tratamento dos dados 

recolhidos pelas técnicas de investigação usámos a análise de conteúdo de natureza temática, isto é, 

reordenada segundo guiões de categorias e subcategorias que surgiram a partir do discurso dos 

entrevistados e das informações observadas e que permitiram organizar os dados em unidades de 

análise relevantes para a discussão dos resultados. 

4.2. Contributos para repensar a intervenção social e combinar práticas geradoras de 
inovação social 

As observações e considerações suscitadas pelo estudo do Projeto “Dar Sentido à Vida” permitem-

nos verificar que estamos perante uma iniciativa com fortes atributos inovadores e que tem 

cumprido as diferentes etapas que compõem o ciclo da inovação social (Figura 2), nomeadamente 

pela sua persistência, conhecimento técnico, orientação para a comunidade, diagnóstico, análise e 

resolução de problemas e o desenvolvimento e comunicação de uma visão estratégica. Nesse sentido, 

e a partir do enquadramento do nosso estudo de caso no ciclo da inovação social de Mulgan et al. 
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(2010), apresentamos como esse posicionamento diferencial se revela de forma socialmente 

inovadora e elabora a história do projeto. 

Figura 2. Ciclo da inovação social aplicado ao Projeto “Dar Sentido à Vida”  

 

Fonte: Adaptação do Ciclo de Inovação Social de Mulgan et al., 2010 

O projeto estudado tem por base o desenvolvimento de uma estrutura formativa que já é promovida 

há pelo menos duas décadas em Portugal como política de ativação para o emprego e educação de 

adultos – os cursos Educação e Formação de Adultos (EFA). No entanto, e pelo caráter multifacetado 

do problema social a que o projeto responde, uma população sem-abrigo ou população em grave 

risco de exclusão social, desenvolvem-se processos de qualificação de uma forma inovadora que se 

traduz na consistência para a eficácia da intervenção a que se propõe. Com efeito, o projeto apresenta 

três pilares complementares às modalidades pedagógicas e certificadoras ao nível do ensino básico 

e secundário nas áreas da restauração e hotelaria: 1) a preocupação constante com os atributos 

físicos, psicológicos e relacionais dos destinatários no sentido de serem sempre melhorados; 2) uma 

equipa técnica e formativa especializada, vocacionada, em permanente trabalho cooperativo e 

liderada de forma empreendedora e orientada para abordagens exigentes ao mercado; e 3) uma 

dinâmica de prestação de serviços externos que reforçam as aprendizagens dos formandos, tornam 

as suas competências visíveis para o exterior e permitem angariar fundos que apoiam o reforço dos 

atributos em desenvolvimento nos destinatários (tratamentos de saúde oral, aquisição de óculos, 

produtos de higiene, mobiliário e eletrodomésticos para equipamento básico de uma casa). A eficácia 

de cada uma das dimensões da intervenção é dependente da eficácia das outras e isso traz ao projeto 

um carácter multifacetado, retroalimentado e não apenas unidirecional, o que é ilustrado pelos 

discursos de promotores e destinatários do mesmo: 

“Porque o que nós fazemos é pegar em seres humanos que com muita potencialidade para a sociedade 

e estávamos a pagar-lhes às custas dos nossos impostos todos prestações sociais desnecessárias, só 

porque eles não tinham uma oportunidade ou porque ninguém os tinha posto a trabalhar. Isto é 

sustentabilidade. Embora possamos estar aqui a investir dinheiro com esta pessoa, muitos deles saem 

daqui e deixam de depender de prestações sociais.” (E02, Coordenadora do projeto, 54 anos); “…Haverá 

um antes e um depois de nós existirmos. Portanto, nós criamos alguma coisa que é inovação. Este modelo 
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não existia, porventura não existe e um dia até se pode pensar em replicá-lo (…). Pegar numa população 

com tantos handicaps, com tanta dificuldade e pô-los a trabalhar como empregados de mesa e em 

hotelaria é uma inovação total. Há uma vida antes e uma vida depois.” (E03, Psicólogo, 41 anos); 

“Mudou tanta coisa na minha vida desde que iniciei o curso, passei a ser uma pessoa mais motivada, 

comecei a ganhar uma rotina na minha vida que já tinha perdido há muito, que é de cumprir um horário 

e estar presente. Ganhar ânimo para querer outras coisas. Eu quero dar o salto, quero conseguir um 

emprego e vejo a formação como uma porta para isso. Mudou a minha maneira de ser, a minha postura, 

eu comecei a ser outra pessoa.” (E06, Formando, 30 anos); “Este Projeto “Dar Sentido à Vida” é um 

projeto que olha para as pessoas. Olha e vê a pessoa, não é mais um número, mais um nome ou mais 

uma pessoa no curso. E senti-me muito bem, senti-me querida e aproveitada.” (E09, Empregada, ex-

formanda, 46 anos). 

A simplicidade e clareza do modelo de intervenção é, como salientámos anteriormente, um fator de 

sucesso nas intenções de replicação. E aquilo que considerámos, pela análise aos dados, como mais 

interessante e pertinente a ter em conta numa estratégia de escalabilidade do projeto é o seu modelo 

organizacional e técnico, que o projeto tem estruturado e melhorado. Esse modelo integra uma 

equipa técnica e formativa altamente qualificada e vocacionada, um forte conhecimento das áreas de 

intervenção, adequação ao público-alvo e respetivos processos de acolhimento e acompanhamento, 

bem como a estruturação e desenvolvimento de uma dinâmica de aplicação dos conhecimentos 

adquiridos em contexto formativo a contextos reais de trabalho. Os modelos relacionais e 

profissionais, em particular, e que estão instaurados no projeto reportam-se a pessoas concretas e 

são personalizáveis, mas a replicação pode focar-se em capacidades objetivas e que podem estar 

presentes noutras equipas de trabalho, como a capacidade de liderança, mobilização de pessoas, 

angariação e gestão dos recursos envolvidos, gestão do risco e orientação para o mercado, assim 

como o foco na missão social e qualificante do projeto. A figura seguinte sintetiza os principais 

resultados encontrados a partir de pontos concretos e identificadores do nível de inovaç ão social. É, 

porém, na estratégia de avaliação, ainda pouco implementada de forma sistemática, que encontramos 

o ponto mais crítico do projeto, associado a constrangimentos e limites específicos do trabalho 

desenvolvido em continuidade e do nível de investimento da equipa nesse domínio. 

Figura 3. Potencial e limites de inovação social do Projeto “Dar Sentido à Vida”  

 

Fonte: Elaboração própria da autora 
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Os dados recolhidos permitiram de facto evidenciar que o projeto se tem alicerçado e correspondido 

a solicitações do mercado, mas esse trabalho de posicionamento face ao mercado, competências de 

divulgação e gestão de clientes são competências que podem também ser transferíveis para outras 

equipas de trabalho. Em síntese, entende-se que o essencial está na capacidade de criar iniciativas 

empreendedoras e presentes no mercado, alicerçadas e totalmente relacionadas com a missão e 

recursos de cada organização e que possam servir o duplo propósito de geração de rendimentos 

aplicáveis ao desenvolvimento, à evolução dos serviços prestados e à angariação de excedentes para 

objetivos sociais, bem como de inserção socioprofissional de públicos vulneráveis.  

5. Considerações finais 

A partir do estudo de caso realizado reiteramos que qualquer estratégia de escalabilidade não pode 

ser acrítica e tem de incorporar processos adaptativos, sobretudo potenciando, consolidando e 

aprofundando o valor social criado no território em que o projeto atua e junto dos públicos para 

quem se dirige. No caso em concreto do projeto “Dar Sentido à Vida”, embora exista reconhecimento 

externo face ao mesmo, não recolhemos fortes evidências de que exista, até ao momento, particular 

atenção política para que o projeto possa constituir-se como um modelo de boas práticas e 

referencial para outros contextos, sabendo-se que a sua transferência pode estar facilitada pelas 

modalidades formativas que enquadra e que já estão expandidas em diferentes territórios do país. 

Em jeito de síntese, a figura seguinte enquadra aqueles que são, na nossa ótica, os ele mentos 

agregadores e a ter em conta numa estratégia de expansão/replicação do projeto para outros 

contextos. 

 

Figura 4. Estratégia de escalabilidade do Projeto “Dar Sentido à Vida”  

 

  

Fonte: Elaboração própria da autora 
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Por último, ressalvamos que qualquer que seja a estratégia de alavancagem do impacto social de um 

projeto é necessário que sejam implementados mecanismos de avaliação dos resultados efetivos e 

dos impactos do mesmo na vida dos destinatários, desenvolvendo uma cultura de avaliação contínua 

que também possa alimentar o próprio processo de escalabilidade e clarificar o retorno social do 

investimento das políticas públicas e/ou de outros investidores em iniciativas como aquela em que 

nos focámos. 
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Sessão: Inovações organizacionais para a inovação social 
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Resumo 

Este artigo é uma súmula de um diagnóstico social, coordenado pelos autores, sobre as dinâmicas e as 
relações inter e intra organizacionais das Misericórdias do distrito de Évora. O trabalho desenvolvido tem 
por base uma metodologia de diagnóstico através da qual se elabora um quadro sobre o estado atual das 
Misericórdias, procede-se a um mapeamento da rede e perspetivam-se estratégias de ação coletiva para as 
instituições. 
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Enquadramento 

O diagnóstico social é uma radiografia sobre uma determinada realidade, o qual se sustenta numa 

arquitetura metodológica que procura demonstrar dimensões de uma determinada organização, 

grupo, comunidade ou situação social. Fazer um diagnóstico social não é uma mera compilação 

ordenada de indicadores. Trata-se de um processo de base científica, realizado principalmente por 

especialistas nas áreas das ciências sociais e organizacionais, que procuram uma cartografia da 

situação (objeto do diagnóstico), através da demonstração de evidências que de outra forma não 

seriam “desocultadas” e, simultaneamente, lançar pistas para a ação futura.  

Um diagnóstico não é uma auditoria. Com alguma frequência, ouvimos, nos vários discursos, esta 

confusão de conceitos. Uma auditoria remete-nos para o mapeamento de irregularidades e 

inconformidades num determinado contexto, sobretudo ao nível da violação de dispositivos legais. 

O diagnóstico está ancorado num compromisso de análise de contexto e de identificação de 

evidências que podem ser melhoradas caso a entidade adjudicante assim o entenda. A auditoria 

remete-nos para uma lógica de sanção, enquanto que o diagnóstico nos remete para uma lógica de 

identificação. 

O diagnóstico das Misericórdias do distrito de Évora resulta de um trabalho realizado pelos autores, 

os quais construíram um modelo de análise assente em seis dimensões de análise diagnóstica:  

 A caracterização institucional, sobretudo ao nível dos recursos humanos que asseguram a 

atividade regular; 

 As respostas sociais existentes, designadamente as que estão presentemente ativas e o 

número de utentes abrangidos. Igualmente, foram identificadas respostas que são procuradas 

e que não se encontram no rol das oferecidas. Foi, igualmente, criada uma escala de 

dependência de fontes de financiamento das atividades. 

 Os problemas sociais a que responde constituem uma dimensão mais abrangente em que 

se procedeu à relação entre os problemas socais que são colocados à atividade das 

Misericórdias e os constrangimentos na ação de intervenção face aos mesmos. 

 Nas limitações e potencialidades da intervenção é concebido um quadro lógico dos 

constrangimentos/limitações, potencialidades/pontos fortes, bem como uma inventariação 

de recursos necessários para melhorar a intervenção. 

Abstract 
This article is a summary of a social diagnosis, coordinated by the authors, on the dynamics and inter and 
intra organizational relationships of the Mercies of the Évora district. The work is based on a diagnostic 
methodology through which we draw up a picture of the current state of Mercies, proceed to a network 
mapping and perspectives up collective action strategies for the institutions. 
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 Na dinâmica da rede das Misericórdias do distrito de Évora foi mapeado, através de 

logicas sociométricas da social network analysis, o quadro de interações interorganizacionais 

entre as vinte e cinco Misericórdias.  

 O diagnóstico social prospetivo apresenta cenários sobre o futuro da ação coletiva das vinte 

e cinco Misericórdias. 

A partir dos dados recolhidos e da análise interorganizacional desenvolvida, a equipa do diagnóstico 

apresentou um conjunto de recomendações estratégicas que poderão servir de apoio à decisão dos 

vários atores que intervêm no quadro da ação da Misericórdias. 

1. A função social das Misericórdias face aos desafios demográficos 

A questão do envelhecimento e das respostas sociais de apoio aos idosos têm tido uma enorme e 

complexa relevância nas sociedades ocidentais. As questões relacionadas com a velhice e o modelo 

de apoio social, os desafios colocados a novas práticas de institucionalização de idosos e a construção 

de respostas sociais inovadoras são desafios aliciantes da intervenção social das Misericórdias.  

O papel da velhice nas sociedades modernas, bem como os sistemas sociais de cuidado aos mais 

idosos, têm sofrido mutações através das alterações das estruturas familiares, sociais, económicas e 

culturais. A família moderna afasta-se da comunidade (espaço público) para constituir, com base na 

afeição um espaço privado, de relação, onde os objetivos afetivos, ou expressivos, prevalecem em 

relação às finalidades económicas.  

Neste quadro, as Misericórdias são instituições sociais do denominado setor da economia social que 

apresentam um conjunto de particularidades assentes na orientação para o bem-comum e na 

extensão do Estado Social ou, no contexto português, de Estado-quase-Social. A vocação social das 

Misericórdias em Portugal assenta numa longa tradição histórica e numa imensa obra social 

disseminada por todo o território nacional. Estas instituições sociais datam de 15 de agosto de 1498, 

aquando da constituição da Misericórdia de Lisboa, por iniciativa da Rainha D. Leonor , para 

responder à crise económica e social que atravessava Portugal. A incapacidade das instituições 

sociais, sobretudo as instituições com ligações à Igreja Católica (irmandades, albergarias, hospitais e 

outras), em suprir as necessidades socais do contexto potenciaram uma nova forma de “intervenção 

social” para a altura. Neste contexto, as Misericórdias passaram a ter a responsabilidade 

administrativa dos hospitais, bom como atribuições na organização da assistência social e funerais. 

Ao longo da história, as Misericórdias têm mantido a essência do seu papel social e das suas 

atribuições no quadro da assistência social em Portugal. Em 1976 a constituição da União das 

Misericórdias Portuguesas veio assegurar a estruturação dessa área de intervenção social que 

abrange as dimensões da saúde e da ação social para os mais diversos públicos (das crianças aos 

idosos). 

O atual contexto social português e as particularidades que daí advêm, fundamentalmente ao nível 

do envelhecimento populacional colocam, tal como na génese das Misericórdias, um enorme desafio 

para a intervenção social das instituições da economia social. A evolução demográfica mostra-nos 

atualmente a coexistência de duas gerações de idosos. Embora este facto não constitua por si só um 

problema, pode, no entanto, gerar um problema social, pois verifica-se, por um lado, uma acentuação 

de incapacidades resultantes de doenças agravadas pelo avanço da idade, tornando os idosos cada 
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vez mais dependentes e, por outro lado, a existência de duplas gerações que faz com que estes 

“velhos” sejam ajudados pelos filhos, também estes no limiar da velhice. 

A tendência para o envelhecimento é também uma característica dominante da população 

portuguesa. A evolução demográfica em Portugal tem-se revelado pouco dinâmica, predominando 

uma estrutura etária progressivamente envelhecida. Há mais de 30 anos, em 1981, cerca de ¼ da 

população pertencia ao grupo etário mais jovem (0-14 anos), e apenas 11,4% estava incluída no 

grupo etário dos mais idosos (com 65 ou mais anos). As características demográficas da população 

revelam que se agravou o envelhecimento da população na última década. Em 2011, Portugal 

apresenta cerca de 15% da população no grupo etário mais jovem (0-14 anos) e cerca de 19% da 

população tem 65 ou mais anos (INE, 2011). Esta propensão que se tem manifestado de forma 

crescente, fomentará um desequilíbrio considerável entre as gerações, ou seja, o aumento dos mais 

velhos é relativamente empolado pela redução dos mais novos, contribuindo, desse modo, para o 

agravamento do desequilíbrio intergeracional. 

Os Censos 2011 revelam ainda que na última década o índice de dependência total25 aumentou de 48 

em 2001 para 52 em 2011. O agravamento do índice de dependência total é resultado do aumento 

do índice de dependência de idosos26, que aumentou cerca de 21% na última década. O índice de 

dependência de jovens teve, no mesmo período, um comportamento contrário, assinalando uma 

diminuição de cerca de 6%. 

A região do Alentejo ocupa a maior fatia do território nacional e, inversamente, a menor densidade 

populacional. O Alentejo Central ostenta um índice de envelhecimento superior à média regional, 

principalmente em função do acentuado declínio da taxa de fecundidade, o que se estabelece como 

um fator negativo e preocupante para o seu desenvolvimento. O aumento da esperança média de vida 

reflete-se diretamente no índice de envelhecimento. 

Relativamente aos concelhos do Alentejo Central, é possível verificar também uma maior proporção 

de idosos relativamente aos jovens. Na década de 70, verificava-se uma evolução positiva no Alentejo 

Central e Litoral devido ao retorno da população das ex-colónias e a fenómenos de ordem socio-

cultural. No Baixo Alentejo, nos anos 80, acentuou-se o decréscimo populacional e no Alto Alentejo 

nenhum dos concelhos registrou aumentos populacionais. No Alentejo Central, os valores são 

bastante significativos, verificando-se um decréscimo populacional. No entanto a redução menor 

ocorre na faixa etária dos 25-65 anos. Dos vários estudos efetuados à região do Alentejo sobressai o 

aumento populacional até 1950, e após esta data um decréscimo que se tem verificado até aos nossos 

dias. A região perdeu 1/3 da sua população, da década de 50 até agora. Até aos meados do século, o 

Alentejo absorveu excedentes populacionais que vinham de outras regiões do país. A partir de 1950, 

assiste-se a alterações no sector económico que levam muitas pessoas a saírem da região Alentejana 

                                                 

 

25 Relação entre a população jovem e idosa e a população em idade ativa. Definido habitualmente como a relação entre a 

população com 0-14 anos conjuntamente com a população com 65 ou mais anos e a população com 15-64 anos. (INE, 

2011) 

26 Relação entre o número de idosos e a população em idade ativa. Definido habitualmente como a relação entre a 

população com 65 ou mais anos e a população com 15 – 64 anos. (INE, 2011) 
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para zonas Industriais. Neste período apenas os concelhos de Portalegre, Vila Viçosa e Évora tiveram 

decréscimos inferiores a 10%.  

O Alentejo, que se caracteriza por ser a região mais envelhecida do País, e uma das mais envelhecidas 

da Europa, apresentava em 1991, uma pirâmide de idades com uma base muito reduzida, devido ao 

pequeno número de jovens, e um topo com um efetivo muito elevado de idosos. Caracterizando-se 

por isso por possuir uma estrutura demográfica duplamente envelhecida , o Alentejo apresenta a 

menor percentagem de jovens (13,3%) e, simultaneamente, a maior percentagem de pessoas idosas 

(23,1%) (INE,1999). Verificou-se, em 2010, que o Alentejo continua a apresentar as mais baixas 

proporções de população jovem (14,1%) e um peso elevado de população idosa (21,7%), 

encontrando-se este valor bastante acima ao observado para Portugal (15,3%), (INE, 2011).  

As alterações verificadas nos últimos anos na estrutura das atividades económicas dominantes 

traduziram-se numa redução drástica da atividade agrícola dando origem a alterações demográficas, 

que se manifestaram quer ao nível do efetivo populacional, quer na forma como essa população se 

distribui pela região. A região do Alentejo tem vindo a sofrer algumas alterações, designadamente o 

declínio acentuado da atividade agrícola e o aumento dos serviços que se concentram nos lugares de 

maior dimensão, o que conduziu à redução do efetivo populacional, que se tem vindo a tornar cada 

vez mais envelhecido, particularmente nas zonas rurais. Este decréscimo e envelhecimento da 

população está também interligado com a migração interna. Encontrando -se debilitado o tecido 

económico da região, devido à fraca industrialização, os jovens e desempregados do sector agrícola, 

não sendo absorvidos pelo mercado de trabalho regional, procuram, sobretudo os primeiros, 

melhores condições de vida e trabalho em regiões mais desenvolvidas e  mais atrativas. Em relação 

aos que toda a vida tiveram as suas atividades associadas à agricultura, e pelo facto de as suas 

qualificações escolares e profissionais serem reduzidas, não têm motivações e força suficiente para 

apostarem na mudança, quer em termos de procura de emprego numa outra atividade, quer para 

uma possível migração para outra região ou País. 

As alterações ocorridas na estrutura da população revelam diferentes comportamentos a nível 

regional, apesar do fenómeno do envelhecimento demográfico se generalizar em todo o território. 

Em 2050, o Índice de Envelhecimento ascenderá a 243 idosos por cada 100 jovens, e a proporção de 

pessoas idosas no total da população será de 32%. Contudo, quando se compara a um nível geográfico 

mais fino ficam bem evidentes as assimetrias regionais, constatando-se também que o processo do 

envelhecimento demográfico será uma realidade em todas as regiões e sub -regiões 

Em suma, a região do Alentejo apresenta, em termos demográficos e em relação ao restante País, um 

acentuado aumento de idosos e uma diminuição de jovens. Este quadro coloca -nos perante um 

enorme desafio face aos modelos de intervenção social a desenvolver pelas instituições do setor da 

economia social em geral, e às Misericórdias em particular. 

Todavia, e como estratégia de minimização dos impactos sociais do envelhecimento, Barrón (1996) 

sugere um modelo de intervenção social simples e integrador, focado na pessoa idosa, 

institucionalizada ou não, e que passa pelas dimensões de apoio emocional, apoio ma terial e 

instrumental e apoio de informação. 

O apoio emocional – diz respeito à disponibilidade de alguém com quem se pode falar, e inclui as 

condutas que fomentam sentimentos de bem-estar afetivo. Estes fazem com que o sujeito se sinta 

querido, amado e respeitado e integram expressões ou demonstrações de amor, afeto, carinho, 

simpatia, empatia, estima. 
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Apoio material e instrumental – caracteriza-se por ações ou materiais proporcionados por outras 

pessoas e que servem para resolver problemas práticos e/ou facilitar a realização de tarefas 

quotidianas. Este tipo de apoio tem como finalidade diminuir a sobrecarga das tarefas e deixar tempo 

livre para atividades de lazer. O apoio material só é efetivo, quando o recetor percebe esta ajuda como 

apropriada. Se isto não acontece a ajuda é avaliada como inadequada, o que pode acontecer sempre 

que o sujeito sente ameaçada a sua liberdade ou se sente em dívida. 

Apoio de informação – refere-se ao processo através do qual as pessoas recebem informações ou 

orientações relevantes que as ajudam a compreender o seu mundo e/ou ajustar-se às alterações que 

existem nele. 

Independentemente do foco da intervenção, e como forma de responder aos mais diversos desígnios, 

cabe às Misericórdias a prossecução de linhas estratégicas de ação sustentadas em três dimensões: 

 Os desígnios populacionais, ancorados na preocupante tendência do envelhecimento 

populacional, aumento da esperança média de vida, redução da taxa de natalidade e 

dificuldades de fixação de jovens em territórios do interior/de baixa densidade. 

 Os desígnios tipológicos que se materializam na necessidade de responder a novos problemas 

sociais decorrentes da fragilização socioeconómica das famílias e do surgimento de novos 

grupos sociais desfavorecidos (famílias endividadas ou em situação de pré/carência 

económica, entre outros). 

 Os desígnios da sustentabilidade económica e da ação colocados em causa pela redução das 

transferências sociais do Estado e a fragilização/incumprimento do pagamento das 

comparticipações das valências utilizadas por parte dos utentes. 

2. Alguns aspetos metodológicos do diagnóstico 

O diagnóstico social das Misericórdias do distrito de Évora foi operado a partir de um questionário 

desenvolvido pela equipa de investigação para o efeito, o qual se sustenta  em seis dimensões 

analíticas: 

I. Caracterização institucional. 

II. Respostas sociais existentes 

III. Problemas sociais a que responde  

IV. Limitações e potencialidades da intervenção 

V. Dinâmica da rede das Misericórdias do distrito de Évora  

VI. Diagnóstico social prospetivo  

Foi aplicado por via indireta às vinte e cinco Misericórdias que se encontram constituídas no distrito 

de Évora.  

O processo metodológico assentou nas seguintes fases: 

1. Construção e validação do instrumento de recolha de dados 

2. Aplicação e monitorização do preenchimento do diagnóstico 

3. Análise e tratamento de dados 

4. Diagnóstico final e recomendação de estratégias de ação  

Apesar dos vários esforços realizados, apenas não foi possível obter respostas de duas das vinte e 

cinco Misericórdias. Assim, o número de respostas obtidas permite desenvolver uma análise 

representativa destas instituições sociais. 
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Os dados foram tratados através das seguintes ferramentas informáticas: SPSS, Ucinet, NetDraw e 

MACTOR. 

3. Caracterização e respostas sociais 

A intervenção social das vinte e três Misericórdias que se predispuseram a colaborar no diagnóstico 

social encontra-se materializada num quadro de recursos humanos de 1217 trabalhadores fixos. 

Todavia, trata-se de números globais pois, não foi feito o mapeamento da relação valência/nº de 

trabalhadores. Trata-se de um número muito expressivo, facto que traduz claramente o facto de que 

as Misericórdias, para além da sua função social, ocupam igualmente um lugar muito relevante no 

quadro da criação de postos de trabalho. 

As respostas sociais que sustentam a intervenção social das Misericórdias do distrito de Évora 

apresentam uma base clássica em que predomina o foco na pessoa idosa, designadamente ao nível 

dos Lares, Serviços de Apoio Domiciliário e Centro de Dia. Por outro lado, a r ede de cantinas 

sociais/refeitórios, sociais também ocupa um lugar muito expressivo no ranking das respostas 

sociais, resposta esta que, se a adicionarmos à “distribuição/apoio alimentar a carenciados”, nos 

coloca sobre uma evidência de um certo quadro de fragilização social, em que os géneros alimentares 

são o principal foco de procura por parte dos utentes. 

 

Quadro 1: Respostas sociais em funcionamento nas Misericórdias do Distrito de Évora 

Respostas sociais 

Quantificação das situações 

Nº de respostas em 
todas as instituições 

 % 

RS1.13. Lar de idosos 17  16,5 

RS1.16. Serviço de Apoio domiciliário 17  16,5 

RS17. Centro de dia 15  14,6 

RS1.4. Cantina social ou refeitório social 10  9,7 

RS1.10. Distribuição/apoio alimentar a carenciados  7  6,8 

RS1.9. Creche/Pré-escolar 7  6,0 

RS1.11. Farmácia 5  4,9 

RS1.18. Família e comunidade 5  4,9 

RS1.15. Loja social) 4  3,9 

RS1.17. Unidade de Cuidados continuados 4  3,9 

RS1.1. Aconselhamento psicossocial 2  1,9 

RS1.6. Centro de acolhimentos de mulheres vítimas 
de violência doméstica 

1  1,0 

RS1.8. Centro de noite 1  1,0 

RS1.14. Lar residencial para criança ou jovens em 
risco 

1  1,0 

RS1.19. Outras respostas sociais 7  6,8 

Total de respostas sociais 103  100,0 

 

Há, de facto, uma concentração de respostas sociais focadas na pessoa idosa e nas questões da família 

e da infância (Creche/Pré-escolar, Família e comunidade). Por outro lado, a resposta social de 

“Farmácia” também assume um posicionamento relevante no quadro das respostas sociais 
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disponíveis. Todavia, para além da função de resposta social, também funcionam como uma 

importante fonte de receita para os orçamentos das Misericórdias. 

Se atendermos às tendências demográficas regionais, não é de estranhar que sejam os idosos a 

absorver o maior número de respostas sociais por parte das Misericórdias. Por um lado, tal como 

referimos anteriormente, o foco está fundamentalmente em respostas clássicas (Lar/Centro de 

Dia/apoio domiciliário) mas, por outro lado, a resposta social de distribuição e apoio alimentar a 

carenciados/cantina social ou refeitório social assume igualmente uma cobertura muito significativa 

(476 + 432 utentes), tornando-as a segunda resposta na linha de respostas mais relevantes na 

intervenção social. 

 

Quadro 2: Utentes abrangidos pelas respostas sociais das instituições 

Respostas sociais 

Quantificação das situações 

Nº de 
instituiçõe

s com o 
tipo de 

respostas 

Nº máximo 
de utentes 
abrangidos 

numa 
instituição 

Total de 
utentes 

abrangidos 
em todas as 
instituição 
por serviço 

Nº. médio 
de utentes 
abrangidos 

por 
instituição  

RS1.13. Lar de idosos 17 164 1088 51,81 

RS1.16. Serviço de Apoio domiciliário 17 100 692 32,95 

RS1.10. Distribuição/apoio alimentar a 
carenciados 

7 356 476 22,67 

RS1.09. Creche/Pré-escolar 7 143 461 21,95 

RS1.04. Cantina social ou refeitório social 10 75 432 20,57 

RS1.18. Família e comunidade 5 237 412 19,62 

RS1.07. Centro de dia 15 66 328 15,62 

RS1.17. Unidade de Cuidados continuados 4 30 94 4,48 

RS1.01. Aconselhamento psicossocial 2 60 60 2,86 

RS1.14. Lar residencial para criança ou jovens  
em risco 

1 16 16 0,76 

RS1.06. Centro de acolhimentos de mulheres  
vítimas de violência doméstica 

1 15 15 0,75 

RS1.19. Outra 7 73 197 9,38 

Total de utentes abrangidos em todas as 
instituições 93  

4271 
 

Obs.: Não existem informações sobre o número de utentes abrangidos a nível da Farmácia, Loja Social e Centro de noite. 

 

No quadro das iniciativas sociais e religiosas, podemos afirmar inequivocamente que a 

missão/função religiosa das Misericórdias está bem presente nos territórios em q ue se encontram 

sedeadas. Das vinte e três que responderam ao questionário do diagnóstico social, 16 desenvolvem 

eucaristias e atividades de culto religioso, o que significa uma taxa de 69,5%. Por outro lado, e na 

linha desta intervenção no âmbito da missão religiosa, as procissões e romarias constituem outro 

tipo de iniciativa muito relevante. Na nossa perspetiva, estas podem ser duas linhas de ação a 

explorar no futuro, numa lógica de reforço da intervenção junto da comunidade, bem como ao nível 

do reforço das representações sociais junto da população em geral. Por outro lado, atendendo ao 

número expressivo de trabalhadores que empregam, somos da opinião que as questões da 
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sensibilização devem igualmente ser potenciadas junto dos trabalhadores que assegura m os 

serviços, dispersos pelas diferentes respostas sociais. O quadro seguinte apresenta a quantificação 

das iniciativas sociais e religiosas desenvolvidas pelas Misericórdias do Distrito de Évora em termos 

quantitativos e em termos de percentagem. 

 

Quadro 3: Iniciativas sociais e religiosas desenvolvidas pelas Misericórdias do Distrito de Évora 

Iniciativas sociais e religiosas 

Quantificação das situações 

Nº de iniciativas em 
todas as instituições 

 % 

RS3.06. Eucaristias e atividades de culto religioso 16  24,2 

RS3.08. Procissões e romarias 14  21,2 

RS3.02. Atividades culturais 13  19,7 

RS3.03. Atividades de convívio e lazer para a 
população em geral 

7  10,6 

RS3.04. Atividades sociais para grupos  
desfavorecidos 

5  7,6 

RS3.07. Funerais 6  9,1 

RS3.05. Encontros de debate e reflexão sobre as 
áreas de intervenção 

3  4,5 

RS3.01. Ações de sensibilização sobre temáticas  
sociais para a população em geral 

2  3,0 

Total de iniciativas 66  100,0 

 

Colocando o foco nas fontes de financiamento da atividade das Misericórdias, não há qualquer 

equívoco quanto à dependência que se verifica relativamente às transferências sociais do Estado. Por 

outro lado, a comparticipação dos utentes é a segunda mais importante fonte de financiamento. Estas 

duas fontes de financiamento colocam, na nossa perspetiva, um quadro de dependência financeira 

volátil, na medida em que situações de instabilidade familiar nas famílias, sobretudo por influência 

de situações de desemprego, podem propiciar o incumprimento do pagamento das 

prestações/mensalidades da resposta social. Igualmente, parece-nos, que o baixo valor das pensões 

sociais/reforma podem funcionar como um obstáculo financeiro limitativo. 

O pilar das transferências sociais do Estado assume uma função pendular. Em situações de oscilação 

positiva ou negativa nos valores a transferir, os impactos na organização/estabilidade/saúde 

financeira das Misericórdias é fortemente penalizador ou estabilizador. Por esta razão, consideramos 

que se devem pensar em mais formas de financiamento alternativos como, por exemplo, a 

candidatura a projetos sociais no âmbito de Programas de Financiamento da União Europeia ou 

outras iniciativas sociais de aproximação a outros/potenciais públicos/utentes.  

O quadro seguinte apresenta a distribuição e o nível de importância que as fontes de financiamento 

representam na generalidade dos orçamentos das Misericórdias do distrito de Évora. A hierarquia 

das fontes de financiamento das instituições é uma ordenação estatística que permite colocar 

ordenadamente um conjunto de variáveis, sendo que no topo surge a mais relevante e, na base a que 

ocupa uma menor expressão no universo em análise. Face ao exposto, fica bem evidente a relevância 

dos subsídios e comparticipações estatais nos orçamentos da generalidade das Misericórdias do 

distrito de Évora. 
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Quadro 4: Hierarquias das fontes de financiamento das instituições 

 Mean Rank 

RS4.03. Subsídios e comparticipações estatais 9,77 

RS4.06. Comparticipações de utentes/beneficiários 9,00 

RS4.04. Receitas das valências 8,08 

RS4.02. Rendas de imóveis 7,15 

RS4.05. Candidaturas a projetos 6,31 

RS4.01. Donativos de benfeitores 5,27 

RS4.09. Recurso a créditos bancários 4,96 

RS4.11. Outras fontes de financiamento 4,77 

RS4.10. Apoios de instituições parceiras 4,46 

RS4.07. Serviços prestados a outras entidades 3,12 

RS4.08. Venda de património 3,12 

n 13 

Chi-Square 69,818 

df 10 

Asymp. Sig. ,000 

Nota: Friedman Test 

 

4. Problemas sociais a que responde 

Esta dimensão do diagnóstico centra-se na análise dos problemas sociais inerentes à intervenção 

social das Misericórdias. Os utentes com problemas de saúde constituem a principal resposta 

(entenda-se nesse caso preocupação) das Misericórdias. Contudo, e na sequência do que já 

reportamos anteriormente, as famílias em dificuldades económicas que solicitam “apoio” junto das 

várias respostas sociais constituem o segundo problema “mais importante” na intervenção. O quadro 

seguinte tem por base uma escala de “grau de importância” em que é possível identificar o peso que 

cada problema social ocupa no quadro geral da ação das Misericórdias.  

 

Quadro 5: Avaliação do grau de importância dos problemas sociais segundo as instituições 

Problemas sociais 

Grau de importância (%) 

Nº de 
instituiçõe

s 

não se 
aplica 

residual 
alguma 

expressão 
muito 

expressivo 

PS1.01. Falta de bens alimentares/ 
famílias carenciadas 

20 15,0 10,0 55,0 20,0 

PS1.02. Apoio para medicamentos 19 31,6 21,1 36,8 10,5 

PS1.03. Utentes com Alzheimer  19 10,5 21,1 42,1 26,3 

PS1.04. Utentes com Parkinson 20 20,0 25,0 40,0 15,0 

PS1.05. Utentes com outros  
problemas de saúde além dos 
referidos anteriormente 

21 4,8 4,8 38,1 52,4 

PS1.06. Distúrbios psicológicos e 
patologias mentais 

19 5,3 42,1 36,8 15,8 

PS1.07. Pessoas “sem-abrigo” 19 68,4 26,3 5,3  
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Problemas sociais 

Grau de importância (%) 

Nº de 
instituiçõe

s 

não se 
aplica 

residual 
alguma 

expressão 
muito 

expressivo 

PS1.08. Famílias em dificuldades  
económicas 

19 10,5 21,1 26,3 42,1 

PS1.09. Toxicodependência 19 42,1 47,4 10,5  

PS1.10. Alcoolismo 19 21,1 36,8 42,1  

PS1.11. Crianças e jovens “em risco” 19 26,3 26,3 26,3 21,1 

 

Os dados recolhidos permitem-nos reforçar a perspetiva de que, para além da intervenção clássica 

junto dos idosos, o apoio às famílias em dificuldades e a cedência/apoio alimentar são, 

inequivocamente, problemas sociais de muito relevo e que importa refletir sobre o quadro de 

fragilização familiar. A hierarquia dos problemas sociais segundo as instituições é um ranking que 

coloca em evidência os utentes com outros problemas de saúde além dos referidos anteriormente e 

às famílias em dificuldades económicas como os problemas sociais mais relevantes no momento.  Os 

idosos sem apoio familiar, os idosos em situação de carência económica e idosos em situação de 

isolamento geográfico constituem-se como uma outra panóplia de problemas sociais associados ao 

envelhecimento demográfico de território. Por outro lado, o “desemprego” jovem é outro dos 

problemas sociais identificados. Em suma, o quadro seguinte acentua duas tónicas: envelhecimento 

populacional e desemprego jovem. 

 

Quadro 6: Hierarquias dos problemas sociais segundo as instituições 

 Mean Rank 

PS1.05. Utentes com outros problemas de saúde além dos referidos 
anteriormente 

8,74 

PS1.08. Famílias em dificuldades económicas 7,89 

PS1.01. Falta de bens alimentares - famílias carenciadas 7,16 

PS1.03. Utentes com Alzheimer 7,11 

PS1.06. Distúrbios psicológicos e patologias mentais 6,61 

PS1.04. Utentes com Parkinson 5,89 

PS1.11. Crianças e jovens 'em risco' 5,89 

PS1.02. Apoio para medicamentos 5,58 

PS1.10. Alcoolismo 5,08 

PS1.09. Toxicodependência 3,42 

PS1.07. Pessoas 'sem-abrigo' 2,63 

n 19 

Chi-Square 69,985 

df 10 

Asymp. Sig. ,000 

Nota: Friedman Test 
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Quadro 7: Outros problemas sociais identificados pelas Misericórdias do Distrito de Évora 

Outros problemas sociais 
Grau de 

incidência 
(%)  

Ausência de competências parentais, competências de gestão doméstica e 
desemprego 

9.09 

Carências económicas graves e dificuldades de inserção no mercado de trabalho 9.09 

Crianças e menores em risco com processos de proteção de menores, desemprego,  
delinquência juvenil 

9.09 

Violência doméstica 9.09 

Desemprego de longa duração de indivíduos de baixa escolaridade/sem qualificação 
profissional 

9.09 

Desemprego jovem 18.18 

Idosos sem apoio familiar, idosos em situação de carência económica, idosos em 
isolamento geográfico 

36.36 

 

Concluindo, a análise dos constrangimentos das Misericórdias na resposta aos problemas sociais, a 

ação está inequivocamente condicionada pela escassez e/ou dificuldades de obtenção de recursos 

financeiros para a sua intervenção. Por outro lado, a dificuldade de obtenção de recursos humanos 

especializados, sobretudo na área da saúde mental na pessoa idosa, constituem um outro 

constrangimento significativo. 

Por último, e não menos importante, as carências económicas nas famílias em situação de fragilização 

social acentuada, apresenta também um nível de significância muito elevado no quadro dos 

constrangimentos. Deste modo, recursos financeiros, humanos e carências nas famílias constituem 

uma trilogia de constrangimento da ação das Misericórdias do distrito de Évora.  

 

5. Limitações e potencialidades da intervenção 

Neste ponto elencamos um conjunto de limitações e potencialidades que se colocam na intervenção 

das Misericórdias do distrito de Évora. Os dados recolhidos continuam a acentuar a tónica dos 

constrangimentos financeiros aliás, um constrangimento que assume proporções muito relevantes. 

No quadro seguinte (quadro 8) podemos constatar que “os apoios financeiros reduzidos” ocupam um 

lugar bastante distanciado dos outros constrangimentos/limitações (34.61%). Por outro lado a 

existência de espaços físicos desadequados e edifícios com necessidades de intervenção também 

surgem, apesar de uma expressão menos, como um conjunto de constrangimentos e limitações que 

condicionam a intervenção da instituição a curos e médio prazo. Todavia, a “falta de camas em Lar”, 

a “falta de recursos humanos qualificados” e os “utentes com reformas baixas/famílias com baixos 

rendimentos” constituem um quadro de constrangimentos de igual “peso” na estratégia de 

intervenção (7.69%). 
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Quadro 8: Principais constrangimentos e ou limitações que condicionam a intervenção  
da instituição a curto e médio prazo  

Principais constrangimentos e ou limitações que condicionam a 
instituição  

Proporção do 
constrangimento  

(%) 

Apoios financeiros reduzidos 34.61 

Falta de camas em Lar 7.69 

Desequilíbrio entre as receitas e as despesas 3.84 

Espaços físicos desadequados/edifícios 11.53 

Respostas sociais em acordo insuficientes 3.84 

Excessiva carga administrativa/burocrática 3.84 

Inexistência de espaços físicos para respostas temporárias 3.84 

Falta de um Centro Dia/Noite 3.84 

Grande dependência financeira da Segurança Social 3.84 

Aumento do número de famílias com dificuldades para pagar 
mensalidades 

3.84 

Utentes com Reformas baixas/famílias com baixos rendimentos 7.69 

Falta de RH qualificados 7.69 

Cultura local de parceria insuficiente 3.84 

 

Se a análise anterior nos remete para os constrangimentos/limitações da intervenção, os dados que 

a seguir se apresentam procuram identificar um conjunto de potencialidades e pontos fortes que as 

instituições consideram relevantes no quadro da atual intervenção social. Esta análise dos pontos 

fortes da intervenção acentua a tónica da qualidade dos recursos humanos disponíveis e a qualidade 

no serviço prestado (24.13%). Por outro lado, há um conjunto de Misericórdias que apre sentam 

como principal ponto forte a “disponibilidade de condições físicas” (17.25%).  

Com igual relevância na intervenção a “capacidade técnica e logística disponível”, bem como o 

“reconhecimento da comunidade pela qualidade da intervenção” constituem-se com um conjunto de 

pontos fortes/potencialidade que se destacam no contexto da intervenção. O quadro seguinte 

apresenta todas a potencialidades e pontos fortes identificados.  

Quadro 9: Potencialidades/pontos fortes que a instituição tem para fazer face ao atual contexto de 

intervenção social  

Potencialidades/pontos fortes 
Grau de disponibilidade  

(%) 

Disponibilidade de condições físicas 17.25 

Qualidade dos RH disponíveis/serviço prestado 24.13 

Capacidade técnica e logística disponível 10.34 

Diversificação de atividades socioculturais 3.4 

Conhecimento da realidade social local 6.9 

Estabilidade financeira da instituição 3.4 

Reconhecimento da comunidade pela qualidade da intervenção 10.34 

Facilidade de estabelecimento de parcerias informais 3.4 

Participação de voluntários 6.9 

Disponibilidade de espaços para ouras respostas sociais 6.9 

Diversidade das respostas sociais 3.4 

Acordos com a Segurança Social 3.4 
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O quadro que se segue remete-nos para o exercício da enumeração de recursos potenciadores e de 

melhoria da intervenção. Assim, são apresentados um conjunto de recursos que a existirem numa 

“melhor” proporção, poderiam funcionar como catalisadores da intervenção. Face aos dados 

anteriores e consubstanciando a coerência dos dados anteriores deste diag nóstico, a componente 

“financeiros/económicos” e as “instalações e equipamentos (aquisição e/ou requalificação) ” na 

proporção de 27,6% são, inequivocamente o principal foco de necessidade de melhoria. Igualmente, 

os recursos humanos (qualificação/contratação), o reforço dos protocolos/acordos com o Estado e a 

dinamização da rede local/vontade de cooperar são necessidades que têm igual proporção (10.35%). 

 

Quadro 10: Principais recursos para melhorar a intervenção social da instituição 

Recursos mais importantes  Grau de necessidade  

Humanos (qualificação/contratação) 10.35 

Instalações e equipamentos (aquisição e/ou requalificação) 27.6 

Financeiros/económicos 27.6 

Reforço dos protocolos/acordos com o Estado 10.35 

Dinamização da rede local/vontade de cooperar 10.35 

Aumentar o número de vagas em Lar 3.44 

Bom nível de conhecimento do território de atuação 3.44 

Formar grupos sociais mais vulneráveis 3.44 

Fundos Comunitários para projetos 3.44 

6. Perspetivas de Futuro 

Considerando que Misericórdias do distrito de Évora desenvolvem entre si relações que tipificámos 

anteriormente, importa compreender a natureza e a dimensão da dependência e da influência, 

considerando a perceção das próprias instituições.  

Os resultados obtidos mostram que, em geral, as Misericórdias assumem um grau de dependência 

entre si pouco relevante. Porém, a dependência perante outros atores, nomeadamente estatais, é, 

assumidamente, superior e, em alguns casos muito elevada. De facto, o  «plano das influências e 

dependências entre os atores », mostra que o Centro Distrital da Segurança Social de Évora e o 

Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, o conjunto de 

trabalhadores/colaboradores da própria Misericórdia, a Administração Regional de Saúde do 

Alentejo e a União das Misericórdias Portuguesas não só são atores muito influentes como são mesmo 

muito pouco dependentes de quaisquer outros dos atores considerados (setor 2). Por oposição, ou 

seja, como entidades muito dependentes e pouco influentes (setor 4), temos as misericórdias de 

Vendas Novas, Porte e Viana do Alentejo. Importa sublinhar que as Misericórdias são, 

assumidamente, atores muito dependentes das outras entidades públicas e dos seus trabalhadores, 

e têm muito pouca influência sobre estas (setor 1).  
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Figura 3: Plano de Influências e Dependências entre atores 

 

 

Num sistema, a força dos atores não é idêntica. A «relação de força» de cada ator (considerando o 

máximo das suas influências e das suas dependências diretas e indiretas e da sua retroação – ou seja, 

supondo-se que um ator pode agir sobre outro, diretamente, ou indiretamente por intermédio de um 

terceiro). De facto, as entidades mais influentes do sistema são, por esta ordem, o Centro Distrital da 

Segurança Social de Évora e o Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, o conjunto 

de trabalhadores/colaboradores da própria Misericórdia, a União das Misericórdias Portuguesas e 

os Organismos do Estado em geral. 

A natureza dos objetivos estratégicos das Misericórdias para os próximos anos, bem como o grau de 

convergência dos atores perante eles serão dimensões fundamentais do rumo da ação, individual e 

coletiva destas instituições. Na procura de conhecer a valorização de objetivos teoricamente 

considerados pela equipa de investigação como pertinentes ou fundamentais para as organizações, 

obtiveram-se os dados constantes na matriz de posições valorizadas (matriz 2MAO)  27. Embora 

                                                 

 

27 Referimo-nos, neste caso, à pergunta “PF2.Pensando na ação futura da sua Misericórdia para os próximos 5 anos 

(2020) indique o grau de importância dos seguintes objetivos para a concretização dessa ação”. Os objetivos, 

identificados na figura com as letras A a M são os seguintes: A - Encontrar respostas para novas problemáticas; B - 

Garantir autonomia financeira; C -Reformular práticas para modernização das respostas sociais; D - Apostar na formação 

contínua de RH; E - Criar Valências (mais) lucrativas; F - Melhorar a qualidade da intervenção; G - Investir em tecnologias  

para a melhoria da intervenção; H - Conceber/Programar novos projetos; I - Estabelecer (novas) parcerias com outras  

entidades da sociedade civil; J - Contratar colaboradores qualificados; L - Reestruturar o funcionamento da Misericórdia; 

M - Tentar trabalhar mais em conjunto com as outras misericórdias do distrito de Évora. Para resposta, foi usada a 

seguinte escala: 0: O objetivo é neutro para a atividade da minha Misericórdia; 1: O objetivo tem ( -1 = não tem) 

consequências sobre os processos da minha Misericórdia/é importante para o bom funcionamento dos processos 

operacionais, de gestão, da minha Misericórdia;  2: O objetivo tem (-2 = não tem) consequências sobre os projetos da minha 
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variável (o que se compreende dado que a situação de cada misericórdia é em si mesma única, por 

considerar-se um sistema de ação concreto, com meios e objetivos próprios e específicos), existe uma 

posição globalmente favorável face a todos os objetivos apresentados (são meramente pontuais as 

respostas com sinal negativo, ou seja, que os objetivos que, do ponto de vistas das mis ericórdias, não 

são considerados importantes ou são neutros). 

Os cinco objetivos mais valorizados, pelo conjunto dos atores, são, por ordem decrescente, os 

seguintes: garantir autonomia financeira; melhorar a qualidade da intervenção; 

conceber/programar novos projetos; reformular práticas para modernização das respostas sociais; 

apostar na formação contínua de RH; e investir em tecnologias para a melhoria da intervenção.  

De notar que “Tentar trabalhar mais em conjunto com as outras Misericórdias do distrito  de Évora” 

é, de entre os apresentados, o objetivo estratégico que regista menor grau de importância (para 22% 

das entidades o objetivo é neutro). Acresce que, igualmente, estas entidades não assumem com 

particular entusiasmo o “estabelecimento de novas parcerias com outras entidades da sociedade 

civil”. Esta situação parece revelar que, em geral, as Misericórdias do distrito de Évora consideradas 

neste estudo não consideram uma prioridade estratégica implementarem, nos próximos cinco anos, 

ações de colaboração ativa com as outras instituições congéneres.  

É igualmente relevante notar que quatro dos objetivos apresentados não são considerados 

importantes para algumas (ainda que poucas, Misericórdias). É o caso dos objetivos “reestruturar o 

funcionamento da Misericórdia” (para uma Misericórdia), “contratar colaboradores qualificados” 

(para uma misericórdia), “encontrar respostas para novas problemáticas” (para duas misericórdias) 

e “Criar Valências (mais) lucrativas”.  

Estes dados indiciam que, pelo menos no futuro próximo, não é expectável a possibilidade de quebrar 

a situação de relativo «isolamento» em que vivem as Misericórdias do distrito, pese embora a sua 

pertença a entidades associativas como a UMP-EV ou a UMP, tal como não se espera uma estratégia 

generalizada de pró-atividade estratégica orientada para o desenvolvimento da ação por parte destas 

entidades.  

7. Considerações sobre o futuro 

A análise da dinâmica do “jogo de atores” realizada permite refletir sobre as estratégias das 

Misericórdias do distrito de Évora, pondo em relevo os objetivos mais importantes para os atores e 

as relações de força (poder) entre eles, bem como as áreas de convergência que potenciam alianças 

entre as instituições. 

Constatamos que os atores mais relevantes e decisivos para o futuro das Misericórdias são entidades 

públicas/estatais, com capacidade de financiamento da atividade daquelas entidades mediante a 

contratualização estabelecida, além das instituições coletivas representativas das Misericórdias 

(UMP e UMP-Évora), a juntar aos próprios trabalhadores das Misericórdias. Efetivamente, o estudo 

da relação de forças entre os atores mostrou-nos que, sobretudo, o CDSSE e o MSSESS são dois atores 

                                                 

 
Misericórdia / é muito importante para a realização de projetos da minha Misericórdia; 3: O objetivo tem ( -3 = não tem) 

consequências sobre a missão da minha Misericórdia / é indispensável para o cumprimento da missão da minha 

Misericórdia; 4: O objetivo tem (-4 = não tem) consequências sobre a existência da minha Misericórdia / é indispensável 

para a continuidade da minha Misericórdia.] 
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que exercem uma influência de tal modo importante que a sua ação pode constituir u ma ameaça ao 

cumprimento da missão das Misericórdias e, em certa medida, a sua própria sobrevivência. Estas 

duas entidades constituem-se, então, como algumas das principais entidades reguladoras do sistema 

de ação das misericórdias, como atores «integradores», ou seja, aqueles que, num sistema, 

encontram-se em “posição de árbitro entre os interesses conflituais dos participantes e que, com a 

força que lhes dá essa posição, asseguram de facto senão de direito uma parte da regulação, operando 

os ajustamentos e os equilíbrios entre os atores, sem os quais o sistema estiolaria” (Friedberg 1993, 

162).  

No sistema, é evidente uma fraca interdependência entre a generalidade das misericórdias e que são 

as de Borba, Redondo, Alcáçovas, Terena e Lavre as misericórdias que registam maior relação de 

força.  

Em todos os sistemas sociais os diversos atores possuem objetivos consensuais e objetivos em torno 

dos quais de travam conflitos mais ou menos intensos, ou seja, existem objetivos à volta dos quais é 

possível um grande número de atores convergir e, por conseguinte, sendo possível mobilizar e 

articular vontades em torno deles, e outros objetivos em que os atores divergem, e que, por isso, 

podem ser foco de tensão ou conflito. No presente caso, verifica-se que não há uma diferença muito 

relevante entre os atores no que respeita aos objetivos que possuem e que as diferenças existentes 

situam-se essencialmente a nível da hierarquia das suas prioridades. Segundo a maioria das 

Misericórdias, o futuro próximo deverá passar por melhorar a qualidade da intervenção através de 

mecanismos que garantam a autonomia financeira, tais como a conceção/programação de novos 

projetos, acompanhados de uma reformulação das práticas tendo em vista a modernização das 

respostas sociais, da aposta na formação contínua dos recursos humanos e do investimento em 

tecnologias que potenciem a melhoria da intervenção das Misericórdias. 

A componente financeira surge como fator estruturante do futuro das Misericórdias. Estando muito 

dependentes de outras entidades no que respeita aos meios de ação (já que para cumprirem os 

objetivos, a generalidade dos atores detém essencialmente meios materiais e meios humanos, 

faltando-lhes, globalmente, meios financeiros, designadamente capitais necessários à 

implementação dos seus projetos), a cooperação entre as misericórdias não surge como um dos 

objetivos mais significativos para as direções destas entidades.  

Porém, o facto de haver grande proximidade a nível dos objetivos por parte das misericórdias é, como 

se disse, um fator potenciador de consensos mobilizadores e da cooperação interorganizacional.  

A análise empreendida permite ainda destacar a existência de níveis assinaláveis de convergência 

dos atores face aos objetivos e pôr em destaque os pares de atores em que essa convergência é maior. 

É o caso da convergência de objetivos existente entre as Misericórdias de Évora e de Reguengos de 

Monsaraz, entre esta e a de Portel e entre esta e a sua congénere de Évora. Esta situação revela 

potencialidades para uma ação concertada em torno de objetivos comuns, ainda que, globalmente, o 

futuro sistema de ação das misericórdias do distrito de Évora se possa caracterizar como um campo 

de cooperação estratégica moderada entre a generalidade dos atores. 

Atendendo às enormes limitações de meios de ação com que, em geral, estas misericórdias se 

confrontam, importaria desencadear com a maior brevidade reflexões entre os atores por for ma a 

potenciarem-se parcerias colaborativas. Na verdade, a variedade e a heterogeneidade de atores e 

projetos “fazem aumentar os fluxos e as interações, multiplicando as necessidades de negociação e 

de procura de compromissos” (Guerra 2006, 26) com dinâmicas muito próprias.  
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Estamos, por conseguinte, perante um sistema em que as regulações estão clara e suficientemente 

evidenciadas, sendo claro que o sistema é muito estável - ou seja, as dependências das misericórdias 

perante entidades públicas são generalizadas e, no futuro próximo (5 anos), não parece haver uma 

vontade estratégia transversal, generalizada, de colaboração/parceria, leia-se, de ação conjunta, 

coletiva, por parte das misericórdias, a fim de alterarem esta situação típica do “orgulhosamente sós”. 

Tal verifica-se apesar dessa ação coletiva estar bastante facilitada. Na verdade, a proximidade 

registada entre pares e grupos de atores em torno dos mesmos objetivos permite -nos equacionar 

que há um campo potencial para uma ação de coordenação e (re)ajustamento cooperativo dos atores 

no quadro de uma estratégia que, mais do que individual, possa ser coletiva. Há, pois, um espaço para 

a concretização de formas de gestão participada e colaborativa, em determinadas áreas que este 

estudo evidencia, que potenciam a legitimação da ação pública das misericórdias.  

Em síntese e considerando a análise estratégica de atores empreendida, são duas as principais 

caraterísticas que definem a especificidade deste sistema de ação:  

1) As Misericórdias, em geral, estão muito mais dependentes de instituições do Estado, dos seus 

próprios trabalhadores e das estruturas representativas das misericórdias (regional e nacional) 

do que da ação das outras congéneres. Efetivamente, as Misericórdias sentem-se sobretudo 

dependentes de entidades como o Centro Distrital da Segurança Social de Évora, o Ministério da 

Solidariedade, Emprego e Segurança Social, a União das Misericórdias Portuguesas – UMP; 

organismos do Estado em geral, a Administração Regional de Saúde do Alentejo, o Secretariado 

Regional do Distrito de Évora da UMP e da CCDR Alentejo. 

2) Entre as Misericórdias, existem níveis de convergência assinaláveis em termos de objetivos 

de ação. Esta situação é potencialmente geradora de consensos que mobilizem os atores para 

formas de cooperação estratégica coletiva. Porém, parece não haver, da parte das Misericórdias, 

uma vontade forte para desencadear relações de parceria, i. é., um trabalho “em rede” entre 

instituições com missões comuns, orientada para a promoção do bem-estar das populações, e 

cujos objetivos estratégicos poderiam potenciar trabalho coletivo tendente a ultrapas sar 

obstáculos e dificuldades comuns.   
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Considerações finais sobre o diagnóstico 

A intervenção das misericórdias centra-se fundamentalmente nas respostas clássicas direcionadas 

para a pessoa idosa (Lar, Centro de Dia e Apoio Domiciliário) e para as crianças (Creche e Jardim-de-

infância).  

As medidas de apoio alimentar (cantinas e distribuição alimentar) ocupam uma expressão muito 

grande no cômputo geral da intervenção das Misericórdias. Contudo, importa referir que a resposta 

social de Lar de idosos e a distribuição alimentar são os dois principais focos de ação. 

As atividades de culto religioso e as romarias estão bem presentes na intervenção junto da 

comunidade, atividades estas que sustentam e mantêm intacta a função religiosa das Misericórdias.  

A redução das transferências sociais do Estado fica bem evidente ao longo de todo o diagnóstico que 

tem vindo a constranger a atividade das Misericórdias. Sabemos que algumas delas estão numa 

situação financeira delicada, todavia, não dispomos de dados que nos permitam avaliar 

sustentadamente a questão financeira. Apenas fica o alerta sobre esta dificuldade registada.  

Há uma dependência significativa das transferências sociais do Estado, situação que impõe um 

“reinventar” de novas formas de financiamento alternativo. 

Para além das respostas decorrentes dos problemas sociais clássicos, resultantes das situações de 

envelhecimento há, porém, um problema social significativo inerente às situações familiares frágeis, 

resultantes do contexto e que, pelo que podemos inferir, geram uma procura muito significativa ao 

nível do apoio alimentar. As famílias em dificuldades económicas são um problema social resultante 

do contexto socioeconómico. Igualmente, os problemas sociais inerentes a demências constituem 

uma outra linha de preocupação. 

Por outro lado, os idosos sem apoio familiar, em situação de carência económica e em situação de 

isolamento geográfico constituem-se como uma outra panóplia de problemas sociais associados ao 

envelhecimento demográfico de território.  

O “desemprego” jovem é outro dos problemas sociais identificados no diagnóstico.  

No quadro da identificação de constrangimento da ação os “recursos financeiros” são o principal sinal 

de preocupação apresentado, seguido dos recursos humanos e das carências nas famílias. No quadro 

das potencialidades, a qualidade dos recursos humanos disponíveis e a qualidade dos recursos 

humanos são o principal ponto forte identificado. 

Para melhorar a intervenção das Misericórdias as Instalações e equipamentos (aquisição e/ou 

requalificação) e os recursos financeiros/económicos ocupam o lugar central das preocupações. 

A rede de interações da Misericórdias é pouco densa o que pressupõe um quadro de individualismo 

da ação. 
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Resumo 

Em contextos marcados pela incerteza e pelo risco, como aqueles que vivemos, a prospetiva é uma 
abordagem interdisciplinar enquadrada nos Future Studies que estuda as mudanças passadas e presentes 
e procura desenvolver a capacidade de diagnóstico, antecipação, cenarização, planeamento e ação. Usada 
crescentemente desde há algumas décadas, esta metodologia ainda não se encontra generalizada. Porém, 
os métodos e as técnicas disponíveis comportam enorme utilidade para uma intervenção social que se 
pretenda estratégica e inovadora, nos territórios e nas organizações.  Neste texto abordamos teoricamente 
e exemplificamos as potencialidades dos métodos propostos pela Escola Francesa de Prospetiva para a 
concretização de processos de diagnóstico, planeamento e intervenção social, estratégicos e participados 
pelos diversos atores, mediante a recolha de informações e a construção de visões para o futuro a médio e 
longo prazo, tendo em vista informar as tomadas de decisão no presente e orientar ações comuns focadas 
num futuro desejado por um coletivo. 
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1. A Prospetiva 

O desejo de conhecer o futuro é tão antigo quanto a humanidade. De facto, na tentativa de saber o 

que reserva o futuro, o homem sempre procurou reunir e sistematizar informações com objetivo de 

minimizar o risco das suas decisões (Marcial e Grumbach 2006)28 e das suas ações. 

Expressão atribuída ao filósofo e pedagogo francês Gaston Berger, a prospetiva tem como propósito 

fundamental a exploração do futuro, de proceder ao “estudo do futuro distante”. Esta conceção é 

típica da primeira fase dos estudos do futuro (Moura 1995), que se inicia precisamente com as reflexões 

deste autor francês que está na base da criação do Centre National de Prospective, em Paris. Gaston Berger escreve a 

obra A Atitude Prospetiva (1957), na qual considera que esta atitude consiste num “olhar para longe” 

e deve preocupar-se com o longo prazo, tendo em atenção as interações e os fatores e tendências que 

são realmente importantes. 

Uma segunda etapa deste tipo de estudos inicia-se em 1960, marco identificado com a criação da 

associação Futuribles29, nomeadamente através das propostas de Bertrand De Jouvenel (2000). 

Desde então, muitas outras organizações surgiram (Moura 1995), tais como, o Comité para os 

próximos trinta anos (Inglaterra), e o Clube de Roma (Itália), que reúne grande número de 

pensadores globais. É nesta década que surgem a Rand Corporation  (na Califórnia) e o Hudson 

                                                 

 

28 Marcial e Grumbach (2006) fazem uma resenha das principais obras e acontecimentos históricos relacionados com os 

“estudos de futuro”, proporcionando ao leitor uma profícua construção histórica da prospetiva no século XX.  

29 O termo futuribles é equivalente à expressão “futuros alternativos”, na medida em que considera a ideia de que não 

existe um futuro, mas sim potencialmente vários. Em 1961 foi criada uma revista intitulada “Futuribles”, cujo título foi 

alterado, poucos anos depois, para “Analyse et Prévision”.  

Abstract 
In contexts of marked uncertainty and risk, such as those we live in, the prospect is an interdisciplinary 
approach of Future Studies that analyzes past and present changes and seeks to develop the capacity for 
diagnosis, anticipation, planning, and action. Used increasingly for some decades, this methodology is not 
yet widespread. However, the methods and techniques available are extremely useful for social 
intervention that is intended to be strategic and innovative, in the territories and in the organizations. This 
text presents, theoretically and with examples, the potentialities of the methods proposed by the French 
School of Prospective the potential of the methods proposed by the French School of Foresight (La 
Prospective) in the processes of participatory diagnosis, strategic planning, and social intervention, 
through the collection of information and the construction of visions for the future, medium and long term, 
with the purpose of informing decision-making in the present and guiding common actions focused on a 
future desired by a collective. 
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lnstitute (em Washington D.C.), que se tornaram centros de referência de estudos prospetivos 

(Chorincas 2006). 

Uma terceira etapa coincide com a tomada de consciência em torno do tema do meio ambiente, 

caracterizada pela ampla participação da sociedade organizada em torno dos possíveis futuros a 

partir das decisões tomadas na relação entre ciência/tecnologia e meio ambiente. São exemplos 

trabalhos como o World Dynamic, sobre o sistema ecológico, ou o estudo prospetivo da multinacional 

Shell, que possibilitou a elaboração de uma “visão de futuro” de um possível choque petrolífero e a 

adoção de medidas estratégicas de desenvolvimento da empresa. 

A partir de finais da década de 70 e início da década de 80, as técnicas de prospetiva passaram a ser 

cada vez mais utilizadas, com o objetivo de minimizar incertezas e propiciar ferramentas que 

facilitem a definição de estratégias num mundo cada vez mais incerto.  

Considerando o futuro como um processo evolutivo que se converte num esforço de imaginação 

criativa, a prospetiva foi-se afirmando como uma reflexão científica sobre o futuro do ser humano e 

das sociedades. Na verdade, o campo de reflexão e de utilização da metodologia prospetiva alargou -

se à escala mundial e os métodos desenvolveram-se enormemente. Hoje, começa a ser rara a 

inexistência de formações superiores nesta área nas boas universidades e muitas são as empresas ou 

outras organizações e os territórios que investem recursos em estudos prospetivos. Trabalhos 

académicos, de investigadores e de técnicos de grandes empresas, foram definindo abordagens e 

materializando práticas que resultam na existência de várias «escolas de prospetiva», sendo as mais 

conhecidas a escola anglo-saxónica e a francesa30. 

Wendell Bell (1997) identifica nove premissas de que partem os estudos sobre o futuro, a saber: 1) 

O tempo é contínuo, linear, unidirecional e irreversível - os eventos ocorrem num tempo, antes ou 

depois de outros eventos, e o continuum do tempo define o passado, presente e futuro; 2) Nem tudo 

o que vai existir já existiu ou existe; 3) O pensamento sobre os futuros é essencial à ação humana; 4) 

Ao fazer o nosso caminho no mundo, tanto individual como coletivamente, o conhecimento mais útil 

é o conhecimento do futuro; 5) O futuro não é evidente e não pode ser observado; portanto, não há 

factos sobre o futuro; 6) O futuro não é totalmente predeterminado – está, isso sim, “em aberto”; 7) 

Em maior ou menor grau, o futuro pode ser influenciado pela ação individual e coletiva; 8) A 

interdependência do mundo convida a uma perspetiva holística e a uma abordagem transdisciplinar, 

tanto na organização do conhecimento para a tomada de decisão como na ação social; 9) Alguns 

futuros são melhores que outros.  

No seu conjunto, estas premissas constituem o ponto de partida geral para os estudos sobre o futuro 

e/ou para a investigação prospetiva (Saragoça 2011). 

De entre os fatores que impulsionam a necessidade das análises orientadas para o futuro estão 

seguramente o rápido desenvolvimento científico, tecnológico (p. ex., nos domínio das tecnologias da 

informação e comunicação, da Biotecnologia, da nanotecnologia), sociocultural e a crescente 

complexidade social, económica e dos ambientes de decisão, que requerem um conhecimento 

sistemático e profundo das tendências de evolução de tecnologias e mercados e uma ca pacidade de 

antecipação capazes de sustentarem uma tomada de decisão o mais fundamentada possível 

                                                 

 

30 Uma caraterização das diversas escolas de prospetiva pode obter-se, por exemplo, em Mamede (2014). 
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(Perestrelo, 2000; Moniz e Godinho, 2001, 4; Keenan, Miles e Koi-Ova, 2003, 114). A finalidade da 

análise prospetiva é antecipar para agir (Godet 1993), explorando o futuro de forma organizada, 

estruturada, consistente, plausível e útil (Alvarenga e Carvalho 2007, 3).  

Em função das finalidades, a prospetiva é normalmente classificada em dois tipos. Um primeiro, 

relacionado com a finalidade de elucidar os futuros possíveis de um sistema, ou seja, com o que pode 

acontecer no futuro num determinado sistema ou subsistema (prospetiva exploratória). Um segundo 

deriva da necessidade de antecipar a evolução do enquadramento e de testar as estratégias 

existentes e/ou definir uma nova visão estratégica condutora da ação (prospetiva estratégica) 

(Ribeiro 1997, 16). Assim, a prospetiva torna-se estratégica quando o seu promotor (normalmente 

uma organização ou conjunto de organizações - atores) se interroga sobre as ações que a organização 

pode concretizar face ao que pode acontecer no futuro e, depois de as eleger e hierarquizar, 

implementa um conjunto de ações articuladas e orientadas para o alcance dum ou mais objetivos.  

2. Métodos da Escola Francesa de Prospetiva  

A evolução da prospetiva tem acontecido no sentido de uma miscigenação de diversos métodos e 

ferramentas31, “otimizando a sua integração em processos modulares e flexíveis em função de 

objetivos e necessidades específicas” (Keenan, Miles e Koi-Ova, 2003; Alvarenga e Soeiro de Carvalho, 

2007, 14). 

Duas escolas científicas dominam o campo da prospetiva. Uma, fundada em França em meados dos 

anos 60 por Bertrand de Jouvenel e por Michel Godet, baseia-se no humanismo e considera que o 

futuro pode ser criado e modificado pelas ações dos atores sociais, individuais ou coletivos, e propõe 

estudos que caracterizam a sociedade futura nas suas várias dimensões: social, económica, cultural. 

A outra, de tradição inglesa, alemã e americana (anglo-saxónica), assume a tecnologia como o 

principal motor da mudança na sociedade e, por isso, projeta-se para a construção de cenários 

futuros a partir da análise da mudança tecnológica. Este será o principal aspeto em que radica a 

diferença entre as duas escolas: enquanto a escola francesa valoriza o papel da ação dos atores sociais 

na construção do futuro, a escola anglo-saxónica assume que o rumo do futuro é essencialmente 

marcado pela tecnologia.  

Em termos metodológicos a escola francesa valoriza essencialmente métodos qualitativos e a escola 

anglo-saxónica privilegia estudos de natureza mais quantitativa (por exemplo, a partir do chamado 

método Delphi). Para Souza (2009), as diferenças entre estas duas escolas devem-se, em grande parte, 

à natureza dos processos: o da Escola Francesa com maior grau de formalidade e o Anglo-Saxónico 

com maior grau de informalidade, participação coletiva e intuição.  

Considerando as suas caraterísticas, entendemos que os métodos da Escola Francesa são 

particularmente úteis ao diagnóstico, ao planeamento estratégico e à intervenção social, razão pela 

qual importa, ainda que resumidamente, sistematizar as suas ferramentas.  

                                                 

 
31 De acordo com Bethlem (2002), de entre uma enorme diversidade de métodos prospetivos vocacionados para a 
elaboração de cenários, há alguns que possuem uma base conceptual, etapas definidas e fundamentos claros. São eles o 
método descrito por Michel Godet; o método descrito pela General Electric (GE); o método da Global Business Network 
(GBN), descrito por Peter Schwartz (2000); o método descrito por Michael Porter; e o método descrito por Grumbach 
(que incorpora as vantagens de dois métodos de elaboração de cenários – o de Godet e o de Porter (1989). 
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Michel Godet, defensor da análise qualitativa, criou o seu método em 1983, denominado La 

Prospective. Segundo o próprio autor, "La Prospective não é nem forecasting nem futurologia. É um 

modo de pensar baseado na ação (e não na predeterminação) usando métodos específicos.  

Godet e Durance (2011, 17) consideram que, face ao futuro, as pessoas podem escolher entre quatro 

atitudes fundamentais: sofrer a mudança (a passividade), agir na urgência (a reatividade), preparar-

se para as mudanças previsíveis (a pré atividade) e, enfim, agir para provocar as mudanças desejadas 

(a proatividade). Esta última atitude é a que deve inspirar os prospetivistas, na medida em que será 

possível, e desejável, antecipar os futuros possíveis para que através da mobilização de atores 

conscientes e comprometidos se possa desencadear uma ação coletiva estratégica orientada para 

alcançar um futuro desejável.  

O «método dos cenários» é composto por duas grandes fases: a “construção da base” e a “construção 

dos cenários”, propriamente dita (cf. figura 1). 

 

Figura 1: «Método dos Cenários», segundo M. Godet 

 

Fonte: Godet (1993) 

 

A construção da base é constituída por três tipos de procedimentos: começa com a delimitação do 

sistema, continua com a determinação das variáveis-chave e conclui com o estudo da estratégia de 

atores. Constitui, nessa medida, um exercício de diagnóstico retrospetivo e prospetivo muito útil aos 

processos de planeamento estratégico. 

A delimitação do sistema é realizada através do método de análise estrutural MICMAC e consiste num 

diagnóstico orientado que permite encontrar um conjunto de variáveis quantitativas e qualitativas 

que o caracterizam da forma mais exaustiva possível atendendo ao objeto em estudo. Esta procura 



188 | Jose  Saragoça, Carlos Silva e Joaquim Fialho 

 

  

atingir os seguintes objetivos: destacar os “efeitos escondidos” e decompor o sistema em grupos de 

variáveis; detetar as variáveis-chave do sistema; tornar visível a visão sistémica e comum do 

problema em estudo; e, ainda, servir de controlo para análises espontâneas propostas por 

determinados grupos com tendência para privilegiar fatores “emblemáticos”.  

A delimitação do sistema, ao destacar as variáveis-chave mais motrizes do sistema fornece indicações 

preciosas sobre os atores que sobre elas mais atuam ou podem atuar. Assim, a análise da estratégia 

de atores (método MACTOR), procura analisar como se posicionam relativamente a essas variáveis 

os principais atores, ou seja, busca compreender eventuais alianças, conflitos e estratégias. Os 

objetivos deste tipo de análise passam por: a) identificar e caracterizar os diferentes atores -chave; 

b) perceber quais os conflitos e alianças possíveis entre os diferentes atores; c) contribuir para uma 

maior participação/implicação e reflexão estratégica por parte dos diferentes atores; d) confrontar 

os projetos em presença e avaliar as relações de força existentes; e e) elaborar uma série de 

recomendações estratégicas e especificar as condições de viabilidade da sua implementação. 

Após a primeira fase, passa-se, conforme preconiza Godet, à segunda fase do método: a construção de 

cenários propriamente dita.  

Esta etapa inicia com o método de impactos cruzados probabilista designado por SMIC PROB-

EXPERT. Trata-se de um conjunto de procedimentos que procuram determinar probabilidades 

simples e condicionais de hipóteses e/ou de acontecimentos, assim como as probabilidades de 

combinações destes últimos, tendo em conta as interações entre acontecimentos e/ou hipó teses. 

(Godet 2004, 98). Como resultado são apresentados ao decisor os futuros mais prováveis que servirão 

de base à construção dos cenários através da análise morfológica.  

A análise morfológica visa explorar de forma sistemática os futuros possíveis a par tir do estudo de 

todas as combinações resultantes da decomposição de um sistema. D urante muito tempo utilizada 

na previsão tecnológica, este tipo de análise foi redescoberto pela prospetiva nos finais dos anos 80, 

tendo-se tornado, desde então, um dos instrumentos mais utilizados na prospetiva económica ou 

sectorial (Godet 2004, 87). Operacionalizada através do método MORPHOL, esta “ferramenta” 

permite a exploração de todas as possibilidades para que pode evoluir um determinado sistema.  

Finalmente, aplica-se o método MULTIPOL. Sendo um método multicritério, procura comparar 

diferentes ações ou soluções para um problema, em função de critérios e de políticas múltiplas. Trata -

se, por conseguinte, de uma ferramenta que fornece ajuda na decisão, através da cons trução de uma 

grelha de análise simples e evolutiva das diferentes ações ou soluções que se oferecem ao decisor 

(Godet 2004, 108). Parte-se, assim, do recenseamento das ações possíveis, para a análise das 

consequências, a elaboração de critérios, a avaliação das ações, a definição de políticas e a 

classificação das ações. 

Importa referir que dois dos pontos fortes do «método dos cenários» são o seu cariz modular (que 

lhe garante flexibilidade/adaptação a múltiplos objetos de análise), e a sua função de ajud a a um 

grupo no que toca à colocação das perguntas corretas e à estruturação da reflexão coletiva.  

Todos estes métodos (que por vezes surgem na literatura referidos como técnicas) são fundamentais 

para reduzir a subjetividade do estudo prospetivo e potenciar o surgimento de visões sobre o futuro 

devidamente fundamentadas. Efetivamente, no momento de construir cenários, um exercício 

prospetivo considera sempre uma série de “hipóteses” acerca do comportamento futuro das 

incertezas críticas, que dependem das várias alternativas do futuro. Neste sentido, cabe ao(s) 

investigador(es), uma vez recolhidas as opiniões de peritos/especialistas, ponderar rigorosa e 
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cuidadosamente a sua pertinência relativamente ao objeto em estudo e analisar e/ou determinar a 

plausibilidade da sua ocorrência. 

3. Utilidade da Prospetiva para a Intervenção Social e Organizacional 

Tal como a assumimos, a prospetiva tem inegável interesse para o diagnóstico e o planeamento 

estratégico de empresas/organizações (prospetiva organizacional) e de territórios (prospetiva 

territorial). 

A prospetiva organizacional é o exercício prospetivo realizado numa organização 

(independentemente da sua natureza e missão) orientado para facilitar o desenvolvimento do 

pensamento estratégico e para a inovação (Bas e Guilló, 2012; Bas e Guilló, 2015) que considera o 

diagnóstico, a definição e a implementação de estratégias de ação para melhorar a organização e, 

assim, prepará-la para os novos desafios. Do exercício prospetivo podem decorrer vários benefícios 

diversos para uma empresa/organização: a) melhorar a compreensão do ambiente interno e externo; 

b) potenciar aos seus decisores uma melhor gestão das incertezas; c) facilitar a criação de redes de 

partilha de informações, tanto interna como externamente; d) proporcionar uma visão global do 

ambiente e das suas inter-relações; e e) ajudar a desenvolver o pensamento criativo e a identificar 

novas áreas oportunidades de negócios. Nesta mesma linha de pensamento, Enric Bas (1999, 60) 

defende que a prospetiva:  a) aumenta o grau de conhecimento sobre o presente e sobre o passado, 

tido como condição para a definição de tendências; b) fornece referências válidas sobre como pode 

ser o futuro, mediante a antecipação de cenários; c) permite a identificação de oportunidades e 

ameaças potenciais, discriminando-os, respetivamente, em cenários desejáveis e não desejáveis para 

o decisor; d) indica, se for o caso, as probabilidades, objetivas e subjetivas, de ocorrência de cada 

cenário; e) constitui uma ajuda inestimável para a definição, análise e valoração de políticas e ações 

alternativas; f) aumenta o grau de oportunidade que pode existir nas posturas alternativas ao que 

falsamente podem sugerir as tendências como único e inevitável «destino»; e g) permite um maior e 

melhor controlo da gestão por parte do sujeito decisor, deixando mais diminuta para a incerteza e o 

acaso.          

Quanto à prospetiva territorial, trata-se de uma das aplicações da prospetiva mais profícuas, na 

medida em que põe em relevo as tendências que se vão evidenciar na sociedade e na economia, de 

modo a que os atores de um determinado território possam oportuna e atempadamente, preparar a 

sua evolução (Nunes et al. 2002). Consideramos a prospetiva territorial como um potente método de 

configuração futura de um território, concretizado através do “desenho de cenários de mudança 

territorial, onde se conjugam variáveis-chave relativas aos usos da terra, à dinâmica da população, 

ao equipamento e ao funcionamento do território, entre outras” (Salas-Bourgoin 2013, 16). Este tipo 

de prospetiva pode ser realizado em função de objetivos muito diversos. Segundo Miklos, Jiménez e 

Arroyo (2008, 56), estes podem ser de âmbito político, económico, estratégico ou relacionados com 

a inteligência coletiva, a saber: a) Político: melhorar a relação entre cidadãos e autoridades; aumentar 

a autonomia dos territórios; tornar os cidadãos mais competentes para intervir politicamente; b) 

Económico: aumentar a competitividade do território; melhorar a imagem do território e o seu 

posicionamento à escala nacional e internacional; c) Estratégico: projetar o território no nível 

nacional e internacional; definir um futuro desejável e partilhado; d) Inteligência coletiva: construir 

uma coletividade informada; atingir objetivos com sucesso.  

Enquanto ferramenta ao serviço dos processos de planeamento, a prospetiva cumprirá seis funções 

essenciais (Da Costa et al. 2008, 369), que revelam as potencialidades para a intervenção social dos 
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sociólogos e/ou de outros cientistas sociais: 1) Fornecer informação para as políticas: gerar insights 

sobre a dinâmica da mudança, os desafios futuros, as opções e novas ideias, e transmiti-las aos 

decisores políticos, como contributo para a conceptualização e design das políticas.; 2) Facilitar a 

implementação das políticas: aumentar a capacidade de mudança num determinado domínio da 

política, através da construção de uma consciência comum da situação atual e dos desafios futuros, 

bem como novas redes e visões entre as partes interessadas; 3) Incorporar a participação cidadã na 

elaboração de políticas: facilitar a participação da sociedade civil no processo decisório, melhorando 

assim a sua transparência e legitimidade; 4) Apoiar a definição da política: traduzir os resultados do 

processo coletivo em opções específicas para a definição e implementação das políticas; 5) Contribuir 

para a reconfiguração do sistema político: de uma forma que o torna mais apto para enfrentar os 

desafios de longo prazo; 6) Cumprir uma função simbólica: a de transmitir ao público que a política 

é baseada em informações racionais. 

Tal como mostram Nunes et al. (2002, 47), a prospetiva informa as políticas, de modo a que as 

decisões tomadas pelos principais atores do organismo que encomenda o estudo prospetivo 

valorizem mais os desenvolvimentos a longo prazo e o modo como estes poderão interagir com as 

decisões políticas atuais. A prospetiva também permite construir redes entre as pessoas envolvidas, 

a nível central, na modelação do futuro de um determinado tema – assim, diversos atores serão 

convocados para trabalhar nas suas visões e avaliações do futuro, com o intuito de as ajudar a 

tornarem-se mais capazes de compreender coletivamente os desafios e oportunidades que poderão 

ter de enfrentar, as estratégias e objetivos que os outros podem ter em mente. Por outro lado, e ainda 

segundo aquele autor, um exercício prospetivo pode contribuir para desenvolver capacidades em 

toda a região no domínio do desenvolvimento de uma “cultura prospetiva”, ou seja, de reforçar o 

empowerment coletivo de forma a que as pessoas fiquem habilitadas a concretizarem as suas 

próprias atividades prospetivas e a constituírem as suas próprias redes prospetivas.  

Assim, a prospetiva é um instrumento de reforço do diálogo social e permite alargar o acesso a 

informação por parte de mais pessoas sobre as principais questões em jogo e não apenas para 

conhecerem as decisões que foram tomadas pelos políticos (Nunes et al. 2002). Para o sociólogo do 

planeamento (ele mesmo considerado um ator), bem como para outros cientistas sociais, a 

prospetiva tem, por conseguinte, particular utilidade nos processos de conceção do diagnóstico 

social, da conceção de políticas públicas e da intervenção social, na medida em que trabalha no campo 

das decisões e analisa as possibilidades de mudança que toda a política pública sustenta (Miklos, 

Jiménez e Arroyo 2008, 39). 

4. Limites da Prospetiva 

Como em qualquer outra abordagem ou método, também a abordagem prospetiva tem as suas 

dificuldades e os seus limites.  

Michel Godet (1993) avisa-nos que o futuro não é nem único, antes múltiplo, nem garantido, antes 

incerto, estando qualquer exercício prospetivo sujeito a incerteza e erro de estimativa 32.  

                                                 

 
32 O autor de Manual de Prospetiva Estratégica. Da Antecipação à Ação  avisa, nesta obra, que “há que reconhecer que é 
difícil prever vários futuros, pois isso é relativizar a validade do raciocínio que conduz a casa ao futuro; infelizmente, a 
percentagem de erros de previsão é exatamente igual à soma das probabilidades dos futuros possíveis que se tenham 
ignorado” (Godet, 1993, 37). 
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Alvarenga e Carvalho (2007, 29) elencam vários obstáculos ou exigências para a utilização do 

«método dos cenários» de M. Godet, referindo que estes decorrem de um processo subjetivo, que 

exige competências específicas e cooperação interfuncional e multidisciplinar, que é difícil de 

comunicar àqueles que não se encontram envolvidos no seu desenvolvimento, em qu e existe um 

“choque cultural” face ao sistema tradicional de planeamento e de tomada de decisões e um caráter 

vago no que respeita à quantificação dos impactos do planeamento por cenários.  

Acrescentemos a estes aspetos o elevado tempo requerido à sua concretização. Efetivamente, tal 

como proposto, o «método dos cenários» exige, em geral, 12 a 18 meses para seguir o 

encaminhamento lógico na sua totalidade, metade dos quais, pelo menos, se dedica à “construção da 

base” (Godet 1993, 62). Esta razão leva o autor a defender que o «método dos cenários» raramente 

será executado cumprindo todas as suas etapas, tarefa aliás só acessível a especialistas numa obra de 

grande envergadura (Godet 1993, 62). A estes aspetos junta-se alguma dificuldade de encadeamento 

dos diversos módulos, situação que reclama apurada sensibilidade da parte dos investigadores na 

relação e formas de transição entre os referidos módulos (Alvarenga e Carvalho 2007, 31). 

Ao abordar os limites da análise prospetiva Carlos da Luz (2008) releva seis tipos de aspetos. O 

primeiro respeita à auto alteração que pode surgir entre os destinatários, ou seja, a partir do 

momento em que uma análise prospetiva é tornada pública, ela gera consequências que alteram a 

realidade em que opera. O segundo tipo de aspetos é de natureza psicológica, uma vez que não só não 

é fácil pensar o futuro, como também não é fácil pensá-lo em termos alternativos em relação ao 

presente. Receios, medos e a tendência para a «depreciação do futuro», surgem normalmente 

associados a este género de reflexões. Em terceiro lugar, podemos confrontar-nos com aspetos 

irracionais, que não conseguimos antever e que vêm à superfície no momento de sermos convidados 

(enquanto investigadores ou peritos/especialistas) no quadro de atividades de prev isão. O 

surgimento de hipóteses implícitas é outro aspeto. Tal como noutros estudos, seja no domínio das 

ciências sociais ou de outros, os estudos prospetivos têm hipóteses implícitas e explícitas. As 

hipóteses implícitas devem ser detetadas e esclarecidas33. Na prospetiva pode, ainda, haver 

limitações ao nível da disponibilidade de dados fiáveis, quer de natureza quantitativa quer 

qualitativa, dados estes que são essenciais perante a crescente complexidade e a rapidez da mudança 

contemporânea (o conhecimento do passado e do presente é essencial para a pesquisa dos possíveis 

e dos prováveis). Finalmente, refira-se a dificuldade de verificação imediata do rigor das análises 

prospetivas no momento da sua produção – de facto, não podemos saber se o estudo anteviu o/s 

futuro/s e foi útil, a não ser que os acontecimentos nele antevistos ocorram. 

Uma das principais questões que se colocam à validade da prospetiva decorre da qualidade das 

opiniões recolhidas. Os peritos/especialistas consultados podem enganar -se, mesmo que 

involuntariamente. Na verdade, pode simplesmente acontecer que a informação que possuem não 

seja isenta de desinformação ou mesmo que abordem falsos problemas que mascaram as verdadeiras 

                                                 

 

33 Por exemplo, e como lembra Carlos da Luz (2008), estudos há que, direta ou indiretamente, pressupõem que o 

crescimento económico ocorrerá necessariamente numa determinada área ou país, que a dominação dos países 

desenvolvidos manter-se-á indefinidamente, que somente a tecnologia poderá resolver os problemas decorrentes da 

mudança social, etc. É essencial que as hipóteses deste tipo sejam detetadas.  
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questões (Godet 1993, 34), as quais são social e academicamente ampliadas por causa da força da 

reputação de que gozam esses especialistas.  

De entre as várias causas para os erros de análise por parte dos peritos, M. Godet chama a atenção 

para o «efeito de anúncio», ou seja, a ideia de que a difusão de uma evolução que se aguarda com 

expectativa pode provocar reações que venham a influenciar essa evolução, para a insuficiência de 

informação, a inexatidão dos dados (estatísticos ou outros), a instabilidade dos modelos, os erros de 

interpretação e os obstáculos epistemológicos (Godet 1993, 35).  

Assim, no quadro de uma prática constante de vigilância epistemológica, os executores de um 

exercício da prospetiva devem esforçar-se por cuidar de fazerem boas perguntas e desconfiar das 

ideias feitas por distanciarem-se no tempo e imaginarem, em primeiro lugar, o que não vai mudar 

(Godet 1993). Estes devem praticar um olhar retrospetivo sobre os fatores que podem influenciar o 

curso futuro dos acontecimentos de um determinado sistema, não se poupando a esforços de reflexão 

e de antecipação, fundamentais para potenciarem a ação, atividade esta que exige colocar, 

sucessivamente, as questões corretas, analisar os jogos de atores, reduzir a incerteza sobre os 

cenários possíveis, identificar e avaliar as opções estratégicas (Godet 1993, 41). 

Por tudo isto, a prospetiva só pode revelar os seus bons efeitos quando: a)  há possibilidade de 

atuar sobre os resultados (se não houver ligações concretas para a ação, um exercício de 

prospetiva não é o mais adequado, ainda que alguns dos métodos possam ser aplicados); b) os 

principais interessados estão ativamente envolvidos com o projeto; c) existem vantagens para as 

principais organizações que implementam o exercício prospetivo; d) existem recursos suficientes 

para completar o projeto; e e) pode ser estabelecido um «foco» preciso/claro e aceite. 

5. (Alguns)Exercícios Prospetivos 

Na literatura científica existem inúmeros exemplos de exercícios prospetivos realizados em 

empresas/organizações e territórios. Na América, Estados Unidos, Chile e México são exemplos de 

países onde há muito se realizam exercícios prospetivos, seja na perspetiva empresarial (sobretudo 

nos EUA), seja na ótica do desenvolvimento territorial (em particular nos países latino americanos).     

Na Europa, há igualmente inúmeros exemplos de prospetiva promovidos ou realizados por entidades 

públicas e privadas tão diferentes quanto o grupo francês Futuribles, a Association of Professional 

Futurists, o Colégio Europeu de Prospectiva Territorial (que procura federar e integrar as principais 

entidades europeias com competências e/ou intervenção na área da Prospectiva), os espanhóis 

Instituto de Prospectiva Estratégica, FuturLab, e Institución Futuro, entre muitas outras entidades. 

Em Portugal34, a aplicação deste tipo de análises deve-se, nas últimas décadas, em grande medida, ao 

trabalho do Departamento de Prospectiva e Planeamento do Ministério do Ambiente, do 

Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, do Ministério da Educação, do 

Ministério do Trabalho e aos estudos realizados em alguns centros de investigação científica, 

particularmente do Dinâmia - Centro de Estudos sobre a Mudança Socioeconómica e do CET - Centro 

de Estudos Territoriais, ambos sedeados no Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa 

                                                 

 

34 Na sua dissertação de Mestrado, Carlos da Luz (2005, 15-16) apresenta uma revisão dos principais trabalhos teóricos 

e empíricos sobre prospetiva publicados em Portugal até aquela data.   
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(ISCTE), e, mais recentemente, do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais (CICS.NOVA, antes 

designado CESNOVA), em grande medida a partir do trabalho de um grupo de investigadores do polo 

da Universidade de Évora deste centro de investigação 35. 

Nesta universidade a que pertencem os autores deste texto, investigadores, doutorandos e 

mestrandos da área da sociologia e afins têm vindo, na última década, a utilizar as ferr amentas da 

prospetiva para descodificar os aspetos subliminares dos “futuros possíveis”, nas mais diferentes 

áreas, abarcando campos, objetos sociológicos, unidades sociais  e temas de investigação nos 

domínios macro, meso ou micro analíticos. 

As investigações ali realizadas têm tido por base os fundamentos epistemológicos, teóricos, e 

metodológicos da chamada Escola Francesa de Prospetiva, em particular o «método dos cenários» 

proposto por M. Godet, e as respetivas ferramentas informáticas produzidas pelo Laboratório de 

Investigação em Prospetiva, Estratégia e Organização (LIPSOR).  

A generalidade dos trabalhos vai incidindo sobre o desenvolvimento e a ação política local e regional, 

as dinâmicas das estratégias e alianças entre os atores em contextos organizacionais, os 

determinantes e constrangimentos organizacionais para a melhoria dos serviços so ciais e de saúde. 

Globalmente, o que podemos relevar é a presença de uma lente comum no olhar dos “futuros 

possíveis”, materializada pela exploração da metodologia dos cenários de M. Godet (1993), 

designadamente através do recurso aos procedimentos da análise estrutural dos sistemas de ação 

(método MICMAC), da análise dos jogos dos atores (método MACTOR), da análise morfológica 

(método MORPHOL) e da caracterização dos cenários mais prováveis e dos riscos de rutura para 

melhor compreender e determinar as probabilidades simples e condicionais das hipóteses cenariais 

e ou eventos (método SMIC PROB-EXPERT).  

Através dos estudos prospetivos e estratégicos realizados na universidade eborense os/as 

investigadores/as têm conseguido problematizar os jogos de atores na modelação dos “futuros 

possíveis” e dos seus processos de desconstrução e reconstrução social, visando a conquista de 

alianças e minimização de conflitos, que, a priori, pareciam formalmente interditos. No geral, os 

resultados das experiências investigativas oferecem também uma certa perspetiva da importância 

da ordem negociada das fronteiras de atuação em determinados espaços de afirmação e decisão 

política, facto que nos remete ainda à consideração, que, por um lado, a prospetiva estratégica não 

assenta num modelo simplista de uma mera coordenação mecânica ou de um determinismo simples 

das práticas profissionais de agentes de intervenção social, e, por outro lado, é indubitável a 

necessidade de tomar em consideração, aquando da construção dos cenários, a importância de 

determinados estatutos e posição estratégica de certos atores, sem as quais não será possível reduzir 

as complexas zonas de incertezas dos sistemas de ação e de mudança social.  

Se é verdade que os métodos MICMAC e MACTOR revelam apenas “a ponta de um iceberg” dos 

“futuros possíveis” (como se disse, estes métodos constituem a base da construção de cenários), 

sucede que a conjugação da leitura destes dois procedimentos permite estimular a imaginação 

sociológica para melhor identificar com objetividade os processos e os dilemas do campo dos 

cenários possíveis, e, consequentemente, desocultar as condições de tomada decisão na conceção e 

                                                 

 

35 Referimo-nos ao CICS.NOVA.UÉvora, polo do CICS.NOVA instalado na Universidade de Évora.  
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implementação de estratégias, ditas mais adequadas, para a implementação da mudança 

organizacional e a melhoria da qualidade das intervenções nos espaços sócio organizacionais e 

territoriais, no quadro de um dado horizonte temporal. 

6. Considerações Finais 

Na génese da atividade de planeamento com recurso a métodos prospetivos, nomeadamente os que 

recorrem a cenários – como é o caso da escola francesa -, está a ideia de que, devido à crescente 

complexidade, interligação e incerteza dos fenómenos à escala global, não é possível saber de que 

forma é que o futuro vai evoluir e, nessa medida, o que pode, num determinado  momento, ser uma 

boa decisão ou uma boa estratégia a seguir. Entre outros, a prospetiva busca clarificar e descobrir a 

incerteza; criar uma ampla rede na qual diversas visões são avaliadas e partilhadas; compreender 

melhor a complexidade do ambiente do sistema em causa; identificar rapidamente a transformação; 

conseguir uma adaptação, com êxito, à mudança no ambiente do sistema através de planos 

contingentes e de estratégias (Leal 2007, 5). 

Assim, ao propor a análise de cenários e outros métodos para obter  uma perceção dos desafios 

implícitos aos desenvolvimentos tecnológicos, económicos e societais, a prospetiva assume -se como 

uma metodologia participativa, de vocação emancipatória, holista, proactiva e antecipatória (Bas 

1999, 12), que estimula a formação de redes entre os atores mais importantes dos sistemas 

(responsáveis políticos, investigadores, empresas, entre outros intervenientes) e apoia a tomada de 

decisão, no momento da conceção de políticas públicas (Salas-Bourgoin 2013) ou do planeamento 

estratégico de uma organização (Godet e Durance 2011).  

Se é verdade que a análise prospetiva possui uma série de limites e insuficiências de natureza teórica 

e metodológica, ela também possui potencialidades e características que favorecem o seu uso pelas 

ciências sociais e outras, antecipando futuros possíveis, iluminando as escolhas e as ações a 

concretizar necessárias ao funcionamento de sociedades em acelerada mudança técnica, económica 

e sociocultural, caracterizadas pela complexidade, pela interdependência  e pela necessidade de uma 

eficiente gestão de riscos, razão que justifica a atenção que lhe é conferida por académicos, técnicos 

e decisores de organizações de diversa natureza.  

Na verdade, quando comparada com os estudos sobre o futuro e as técnicas de planeamento a longo 

prazo mais convencionais, a prospetiva apresenta, pelo menos, duas características inovadoras  que 

valorizam o seu uso na intervenção social. Por um lado, esta abordagem introduz uma consciência 

dos desafios e oportunidades a longo prazo na tomada de decisões ao nível mais imediato e, por outro 

lado, os prospetivistas reconhecem que, nas sociedades complexas, os conhecimentos pertinentes 

para a tomada de decisões a longo prazo estão, normalmente, muito dispersos e não centralizados 

nos gabinetes governamentais – ou mesmo em alguns gabinetes de universidades ou empresas -, pelo 

que são reclamadas novas abordagens que inspirem a tomada de decisões a partir de perspetivas de 

longo prazo e com uma maior interligação da rede de atores (Nunes et al. 2002, VII). 
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1. Enquadramento teórico 

A mentoria traduz um modelo de intervenção social, que é realizado de forma planeada e estrutu rada 

num contexto institucional (diferindo de relações informais com amigos e outros na comunidade), 

com objetivos claros e específicos e no qual o mentor assume um papel de “transformador social” do 

Resumo 

O projeto transnacional MEGAN – Mentoring for Excluded Groups and Networks envolveu três países 
europeus - Hungria, Portugal e Reino Unido - com o propósito de testar um modelo de mentoria como 
estratégia para a inclusão social de grupos desfavorecidos. A mentoria é um modelo de intervenção social 
inovador que assume um relacionamento um a um, que se estabelece entre um perito (mentor) e um novato 
(mentorando) e é realizado quando este último não tem desenvolvido plenamente o seu próprio potencial 
(Baum 1992). A metodologia adotada no estudo empírico foi a experiência aleatória controlada, tendo sido 
definidos um grupo experimental (GE) e um grupo controlo (GC). A atribuição dos participantes a cada 
grupo foi da responsabilidade do parceiro avaliador do Reino Unido, de forma a evitar enviesamentos. Cada 
país foi responsável por desenhar o seu modelo de mentoria. A experiência portuguesa centrou-se nos 
beneficiários do Rendimento Social de Inserção, tendo sido recrutados 15 mentores e 38 mentorandos GE 
e 38 participantes GC. A avaliação de impacto baseou-se na análise do progresso de resultados em áreas 
como emprego, educação, alfabetização e foi realizada em três fases: inicial, intermédia e impacto. No piloto 
em Portugal, na avaliação a 12 meses, ficou provado que a mentoria produziu efeitos positivos 
estatisticamente significativos em três variáveis – emprego remunerado nos últimos três meses, resiliência 
e gestão do orçamento familiar. As conclusões da avaliação indicam o sucesso da mentoria na promoção da 
inclusão social dos participantes. A partir destes resultados foi criado um modelo de mentoria replicável 
em outras organizações e contextos e ações de formação à medida. 

Abstract 

The transnational project MEGAN - Mentoring for Excluded Groups and Networks involved three European 
countries - Hungary, Portugal and the United Kingdom - with the purpose of testing a mentoring model as 
a strategy for the social inclusion of disadvantaged groups. Mentoring is an innovative model of social 
intervention which assumes a one-on-one relationship between an expert (mentor) and a novice (mentee) 
and is carried out when the latter has not fully developed its own potential (Baum 1992). The methodology 
adopted in the empirical study was a randomised control trial, with an experimental group (EG) and a 
control group (CG). The allocation of participants to each group was the responsibility of the evaluator 
partner from the United Kingdom, in order to avoid bias. Each country was responsible for designing their 
model of mentoring. The Portuguese experience was focused on the beneficiaries of Social Integration 
Income, with 15 mentors and 38 mentees, both for EG and CG. The impact assessment was based on the 
analysis of the progress of results in areas such as employment, education, literacy and was carried out in 
three phases: initial, intermediate and impact. In the pilot in Portugal, in the 12-month evaluation, it was 
proved that the mentoring produced statistically significant positive effects on three variables - paid 
employment in the last three months, resilience and family budget management. The conclusions of the 
evaluation indicate the success of the mentoring in promoting the social inclusion of the participants. From 
these results a model of mentoring has been designed in order to replicate this model in other organizations 
and contexts, and also for training purposes. 
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mentorando (o que recebe o apoio do mentor), intervindo de forma holística, ou seja, em vários 

domínios do indivíduo. A maioria dos programas de mentoria estabelece como propósito o 

desenvolvimento das designadas “soft skills”, isto é, competências interpessoais como a autoestima, 

resiliência, autoeficácia, ao mesmo tempo que requerem a concretização de “hard outcomes”, 

relacionados com as áreas objeto de intervenção – redução do crime, progressão na educação, 

empregabilidade (Colley 2003a; Colley 2003b). 

Um facto distintivo da mentoria é o valor atribuído à componente relacional, independentemente do 

tipo de metodologia aplicada na própria mentoria. A construção da relação mentor -mentorando, as 

dinâmicas de poder, as motivações de mentor e mentorando são aspetos importantes para 

compreender como se desenvolve o processo de mentoria e determinantes nos resultados 

alcançados, inclusive o próprio carácter de igualdade/desigualdade das relações. Apesar da mentoria 

assentar na lógica de uma relação de iguais, a diferença de “poder” entre mentor e mentorando traduz 

inevitavelmente uma desigualdade, cujo processo pode (e deve) se ir movendo para uma relação 

igual. Neste sentido, os diferentes estilos de mentoria (que têm em conta aqueles aspetos) são 

condicionantes para o sucesso da relação e para a concretização dos objetivos: um mentor que abuse 

do seu “poder” e que não assuma um papel de “aprendente”, e, portanto, adotando um estilo de 

controlo e desigualdade, será um constrangimento à obtenção de resultados positivos. Por outro 

lado, processos de mentoria que se encontrem enquadrados institucionalmente, com finalidades pré -

determinadas, podem conduzir a estilos de mentoria mais dirigidos. Os estilos de mentoria podem 

assim, ser resumidos nas seguintes díades: (i) dirigido – aconselhamento; (ii) hierarquia – 

reciprocidade; (iii) controlo – capacitação; (iv) desigualdade – igualdade; e (v) dependência – 

autonomia (Colley, 2003c). 

Outros fatores que parecem ter um impacto significativo na forma como a relação de mentoria é 

desenvolvida relacionam-se com: (i) o processo de “emparelhamento”; (ii) o tipo de relação; (iii) a 

duração; (iv) o processo de supervisão; e (v) a organização de atividades estruturadas. Uma relação 

de mentoria eficaz é aquela na qual mentor e mentorando desenvolvem uma relação com algum grau 

de formalidade, embora natural, e estabelecendo uma ligação efetiva, partilhando de algumas 

características. Uma relação de mentoria mais duradoura (até 12 meses) pode contribuir para 

resultados mais positivos, ainda que a literatura não seja consensual; também a frequência de 

contacto entre mentor e mentorando pode colaborar para os efeitos da mentoria. Finalmente, a 

existência de um processo de supervisão estruturado e de apoio frequente, bem como a realização 

de atividades “académicas”, um processo de decisão conjunto, ocupação em atividades sociais e um 

contacto superior a dez horas por mês influenciam de forma benéfica as relações de mentoria 

(Finnegan et al., 2010).  

No projeto MEGAN, a mentoria é assumida como uma relação dinâmica e sistémica, de âmbito 

transversal, assente no voluntariado e que promove uma capacitação holística do indivíduo. É uma 

interação entre duas pessoas por um período de tempo definido orientada para um objetivo ou sem 

finalidade definida, na qual existe uma diferença de experiência de vida, conhecimento ou poder 

entre mentor e mentorando, sendo que este último está numa posição de beneficiar da experiência, 

conhecimentos, competências do mentor. Na mentoria adotada, existiu uma ausência de diferença de 

papéis tipificados em outras relações de ajuda ou de estatuto (professor -estudante, etc…) e o 

propósito era flexível para alcançar uma amplitude vasta de hard e soft outcomes (Tolan et al. 2008). 

A mentoria no projeto MEGAN incluiu ainda quatro características identificadas por Tolan et al. 

(2008, 3): «1) interação entre dois indivíduos durante um período de tempo, 2) desigualdade de 



200 | Joana Portugal, Tiago Leita o e Ana Rita Lourenço 

 

  

experiência, conhecimento, poder entre mentor e mentorando, tendo o mentor o nível mais elevado, 

3) o mentorando encontra-se numa posição de imitar e beneficiar do conhecimento, competências e 

capacidades, ou experiência do mentor, 4) ausência de papéis desiguais que tipificam outras relações 

de ajuda e são marcadas por formação profissional, certificação ou outro estatuto como as relações  

pai-filho ou professor-aluno». 

A mentoria pode ainda assumir dois tipos: par e não-par. Enquanto a mentoria não-par se associa à 

definição apresentada, a mentoria par, partindo da mesma definição, inclui o facto do mentor ser um 

indivíduo que partilha as mesmas características do mentorando: idade, história de vida, situação ou 

experiência (Finnegan et al., 2010). 

Nos programas desenvolvidos, a mentoria assumiu um carácter transversal sob a forma de 

metodologia de intervenção para o desenvolvimento de competências pessoais e sociais, no sentido 

de aumentar a empregabilidade dos participantes, através de programas estruturados e assentes no 

modelo orientado para objetivos. 

 

1. Contexto da avaliação 

No seguimento do projeto MOMIE36, foi desenhado o projeto MEGAN – Mentoring for Excluded 

Groups and Networks, de forma a aproveitar as lições aprendidas e testar a eficácia do modelo. Este 

projeto envolveu os mesmos três países europeus: Hungria, Portugal e Reino Unido. O objetivo do 

projeto MEGAN foi «testar a mentoria como uma estratégia para facilitar a inclusão social e emprego 

de grupos vulneráveis, incluindo comunidades ciganas, estrangeiros, jovens, mulheres, 

desempregados de longa duração e agressores» (Centre for Economic and Social Inclusion, s.d., 16).  

Cada país foi responsável por desenhar o seu modelo de mentoria, sendo que deviam ser respeitados 

alguns traços comuns: sessões de mentoria semanais; supervisão de mentores; tipologia de 

intervenção mista, ou seja, com contactos presenciais, individuais e em grupo, e à distância, através 

de email, telefone ou outros meios. Novamente, a experiência portuguesa centrou -se nos 

beneficiários do Rendimento Social de Inserção, tendo sido recrutados 15 mentores e 38 

mentorandos (mais 38 participantes para o grupo controlo), entre os destinatários da intervenção 

da Santa Casa da Misericórdia da Amadora. O modelo foi aplicado durante 6 meses, na tipologia de 1-

2, ou seja, 1 mentor acompanhava 2 mentorandos. A seleção dos participantes de cada grupo foi da 

responsabilidade do parceiro avaliador, através de medidas aleatórias.  

O processo de mentoria foi misto, combinando momentos temáticos e livres. Os momentos temáticos 

pretendiam abordar um conjunto de conteúdos considerados relevantes para o público alvo, como 

técnicas de procura de emprego, comunicação, resiliência, empreendedorismo ou legado; os 

mentores eram responsáveis por preparar estes conteúdos, podendo adotar os mais diversos 

métodos. Nos momentos livres, o mentor colocava em debate e partilha diferentes assuntos que 

fossem do interesse do mentorando, inclusive aqueles por este apontado como necessidade.  

                                                 

 

36 O projeto MOMIE - Models of Mentoring for Inclusion and Employment. Mais informações em 

www.aproximar.pt/projeto-momie.html 
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2. Metodologia de avaliação da intervenção 

A metodologia adotada foi a experiência aleatória controlada, tendo sido definidos um grupo 

experimental e um grupo controlo. A Experiência Aleatória Controlada é um método de investigação 

utilizado em ciências sociais para verificar o impacto de uma intervenção e que pretende reduzir o 

enviesamento na seleção da amostra (Bryman e Bell 2016). Esta metodologia implica a constituição 

de dois grupos de intervenção, o experimental e o de controlo. O grupo experimental beneficia da 

intervenção e os participantes do grupo de controlo não recebem o programa de intervenção. No 

final, todos os participantes são avaliados quanto aos resultados obtidos, com os mesmos critérios e 

instrumentos. Os resultados são então comparados, podendo se aferir se os efeitos do grupo 

experimental se devem à intervenção ou não. A atribuição dos participantes a cada grupo, bem como 

a recolha de dados por entrevista foi da responsabilidade do parceiro avaliador, de forma a evitar 

enviesamentos. 

A recolha de dados foi realizada ao longo de 1 ano, em cinco momentos distintos: início do proc esso; 

3 meses; 6 meses; 9 meses; 12 meses, contados a partir do início do processo de mentoria. A análise 

dos dados foi abrangente, tendo envolvido quer dados quantitativos, quer dados qualitativos, 

incluindo testes psicométricos, entrevistas presenciais e visitas de campo. A cada momento de 

recolha trimestral de dados foram selecionados 5 participantes de caga grupo (experimental e 

controlo). 

3. Resultados obtidos 

Os dados mostraram que se registaram resultados em diferentes domínios: integração ocupacional 

e formativa; colocação laboral; e impacto socioeconómico. Quanto às integrações ocupacionais, na 

comparação entre os momentos inicial e final, registou-se mais 8 mentorandos envolvidos em 

formação e mais 2 mentorandos envolvidos em ações de voluntariado. 35 mentorandos obtiveram 

uma colocação laboral, em comparação com apenas 2 mentorandos que estavam em algum posto de 

trabalho no início do processo de mentoria. Por fim, a colocação no mercado de trabalho transferiu 

para os agregados familiares um total anual superior a 100.000 euros. 

Para o piloto em Portugal, na avaliação a 12 meses, foi identificado que «a mentoria produziu efeitos 

positivos estatisticamente significativos em duas variáveis de resultado – emprego remunerado nos 

últimos três meses e gestão e orçamento familiar» (Centre for Economic and Social Inclusion s.d., 37). 

4. Conclusões 

As conclusões da avaliação indicam o sucesso do modelo de mentoria na promoção da inclusão social 

dos participantes, sendo necessário garantir algumas condições, como o “emparelhamento” entre 

mentor e mentorando ou ser um complemento a uma intervenção social holística. De forma genérica, 

a mentoria é capaz de produzir efeitos positivos no desenvolvimento de resultados relacionados com 

competências interpessoais (atitude, comportamento) e com competências mais técnicas (encontrar 

emprego). Um dos aspetos centrais prende-se com a capacidade de o mentor assumir um papel de 

suporte e apoio na resolução de problemas emergentes da situação de exclusão do mentorando. 

Muitas vezes, os mentorandos não tinham uma rede social capaz de os acompanhar neste caminho 

(Centre for Economic and Social Inclusion, s.d.). A avaliação incluiu ainda uma análise qualitativa 

baseada nas entrevistas aos participantes. Esta análise focou-se nos efeitos positivos da mentoria, 

não sendo focada em qualquer aspeto específico. 
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As características fundamentais num programa de mentoria foram então classificadas como: 

diferenciação; valor acrescentado; exequibilidade; equilíbrio; e envolvimento prévio de todas as 

partes interessadas. Neste sentido, a Aproximar – Cooperativa de Solidariedade Social criou a marca 

“Pendulum”, a qual tem como missão a capacitação de pessoas e organizações para aplicação do 

modelo de mentoria. Com as aprendizagens feitas no projeto MEGAN, foi concebida uma réplica do 

projeto, focada integralmente no acesso e retenção do posto de trabalho, tendo obtido financiamento 

pela Comissão Europeia e estando a decorrer atualmente. 
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Introdução 

O mundo social é tão plural e tão diverso que, cada vez mais, exige perspetivas analíticas 

suficientemente abrangentes que permitam melhor compreender a complexidade dos fenómenos 

que o define (Berger e Luckmann 2004). Neste sentido, muitas são as abordagens analíticas que as 

ciências sociais têm vindo a desenvolver. Deste conjunto de teorias mais recentes, a abordagem da 

sociedade do risco de Ulrich Beck (1992) parece-nos adequada para as reflexões ventiladas neste 

ensaio. Para este autor a sociedade do “risco” é aquela que vem substituir a velha sociedade 

industrial. Nela, a condição da vida humana assume-se em constante risco de que os seus diferentes 

sistemas de ação colapsem. Assim, e não por acaso, boa parte das ações dos indivíduos nos sistemas 

sociais implicam alguma insegurança e incerteza sobre os efeitos que as suas escolhas terã o no 

presente e no futuro (Beck 1992).  

Resumo 

A procura de soluções baseadas na natureza é um exemplo de como os desafios societais têm vindo a 
assumir a responsabilidade de reformular o espaço urbano a partir da relação dos cidadãos com o seu meio 
e do aumento da inclusão social, a par da resiliência climática e hídrica e do aumento da biodiversidade. 
Tendo por base a constituição de um consórcio URBINAT como candidato à concessão de financiamento 
para a criação de uma rede de cidades no âmbito do Programa Quadro Comunitário Horizonte 2020 de 
Soluções Baseadas na Natureza (NBS), neste trabalho propõe-se analisar, a partir de dois eixos, as 
potencialidades da coprodução na definição de respostas face aos efeitos decorrentes da crise ecológica e 
seu impacto na sociedade. No primeiro eixo, objetiva-se evidenciar as ferramentas artísticas que se pode 
dispor para processos de cocriação de soluções nas comunidades, no segundo procura-se evidenciar as 
potencialidades que a economia social e solidária inovadora traz para a regeneração e inclusão social. Em 
ambos os eixos, a reflexão conceitual proposta procura analisar as possibilidades de associação do 
conhecimento científico às relações de interconhecimento com saberes das comunidades, os quais, na 
maioria dos casos, encontram-se do outro lado da “linha abissal” epistemológica (Santos 2006). 

 

Abstract 
The demand for nature-based solutions (NBS) is an example of how societal challenges are taking on the 
responsibility to reformulate the urban space, based on the relationship between citizens and their 
environment and on the rise of social inclusion, along with climate and water resilience and increased 
biodiversity. Based on the constitution of an URBINAT's consortium as applicant to grant funding for the 
creation of a network of cities, under the scope of Horizon 2020 - research and innovation framework 
programme, this paper proposes to analyze, from two axes, the potentialities of co-production in the 
definition of responses to the effects of the ecological crisis and its impact on society. In the first axis, the 
objective is to highlight the artistic tools that can be used for the processes of co-generation of solutions in 
the communities. The second one seeks to highlight the potentialities that the social and innovative 
solidarity economy brings to the regeneration and social inclusion of communities. In both axes, the 
proposed conceptual reflection seeks to analyze the possibilities of the association of scientific knowledge 
to the relations of inter-knowledge with communities' wisdom, which in most cases are on the other side 
of the epistemological "abyssal line" (Santos 2006). 
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As mudanças climáticas, o colapso das economias, o aprofundamento das desigualdades sociais, o 

alargamento dos grupos sociais excluídos, as crises dos sistemas políticos são alguns dos inúmeros 

fenómenos de uma sociedade do risco e em risco, especialmente, neste último período de intensa 

globalização e industrialização e, consequentemente, de forte impacto nas condições ecológicas e da 

vida humana. Reformular o espaço urbano a partir da relação dos cidadãos com o seu meio e do 

aumento da inclusão social, a par da resiliência climática e hídrica e do aumento da biodiversidade, 

assume-se como imperativo de primeira grandeza neste novo século.  

Diante da variedade de perspectivas para se pensar o risco e a crise social e ecológica mais recentes, 

torna-se urgente repensar algumas questões e alternativas: seria possível o desenho de soluções 

baseadas na natureza capazes de integrar saberes e fazeres científicos e não científicos? Em que 

condições o conhecimento poderia ser considerado como um elemento chave para esta interação e 

inclusão, já que é também ele parte de uma monocultura de saberes que apenas se retroalimenta pela 

sua cientificidade? Como pensar e agir de forma alternativa aos centros hegemónicos de produção 

científica que desconsideram outros conhecimentos (práticos, de senso comum, táticos, plebeus, 

etc.), e que transformam outros tempos, saberes e práticas em inexistentes nas sociedades 

capitalistas e, desta forma, geram outras injustiças sociais (Santos 2002, 2006)? Como estabelecer as 

condições inovadoras de uma renovação científica com objetivo de reinvenção da emancipação social 

(Santos 2002)? Como gerar novas articulações entre ciência e conhecimentos alternativos numa 

relação mais igualitária ao serviço das tarefas de emancipação social (Santos 2002)? Neste sentido, e 

no caso da regeneração de bairros marginalizados e sua integração num desenvolvimento urbano 

diferenciado, de que forma a comunidade poderá participar no desenho das soluções para o meio 

urbano?  

Neste trabalho, tendo por base a constituição de um consórcio  internacional URBINAT como 

candidato à concessão de financiamento para a criação de uma rede de cidades no âmbito de uma 

candidatura para o Programa Quadro Comunitário Horizonte 2020 de Soluções Baseadas na 

Natureza (NBS), propõe-se analisar, a partir de dois eixos, as potencialidades da coprodução na 

definição de respostas face aos efeitos decorrentes da crise ecológica e seu impacto na sociedade. No 

primeiro eixo, objetiva-se evidenciar as ferramentas artísticas de que se pode dispor para processos 

de cocriação de soluções nas comunidades, no segundo, procura-se revelar as potencialidades que a 

economia social e solidária inovadora traz para a regeneração e inclusão social.  Em ambos os eixos, 

a reflexão conceitual proposta procura analisar as possibilidades de associa ção do conhecimento 

científico às relações de interconhecimento com saberes das comunidades, os quais, na maioria dos 

casos, se encontram do outro lado da “linha abissal” epistemológica (Santos 2006).  

1. Conhecimento: monoculturas e a colonialidade do saber  

A sociologia do conhecimento ou o conhecimento na sociologia procura analisar as relações 

existentes entre o pensamento humano e o contexto social dentro do qual surge. Um dos seus 

importantes contributos foi a compreensão da realidade como sendo uma construção social (Berger 

e Luckmann 2004). Parte do pressuposto de que, como afirma Santos (2010), todo o conhecimento 

científico-natural é científico-social, assentando no princípio de que o conhecimento humano se 

desenvolve e se mantém em situações sociais reais. Portanto, a ciência do conhecimento interessa-se 

particularmente pela complexidade da ação humana.    

Segundo afirma Berger e Luckmann (2004), a ordenação do pensamento humano na sociedade faz 

com que este não esteja imune às influências ideológicas de seu contexto social. Ou seja, as mais 
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complexas e diversas formas de interação social condicionam e alteram categorias básicas do 

pensamento social. E é por isso que, tal como as categorias sociológicas de análise da sociedade têm 

vindo a mudar, a distinção dicotómica entre ciências naturais e ciências sociais deixou de ter sentido 

e utilidade (Santos 2010).  

A ideia de um conhecimento científico distante do contexto histórico, social, cultural e político , que o 

circunda, é contestada com o emergir de estudos oriundos da filosofia e sociologia que nos dão conta 

de uma variedade de teses contestatárias do caráter neutro do conhecimento. Mannheim apud 

Berger e Luckmann (2004) utiliza a perspectiva epistemológica do “relacionismo”, como sendo o 

reconhecimento de que o conhecimento tem sempre de ser conhecimento a partir de uma certa 

posição. Outros autores do campo dos estudos da ciência, tecnologia e sociedade também contestam 

a visão instrumental sobre o conhecimento (Feenberg 2010; Barbosa 2003) ao abordarem o seu uso 

como forma de dominação e controlo, ou ainda, como resultado de desigualdades nas forças 

produtivas.   

O conhecimento está amplamente difundido no quotidiano das sociedades modernas, transformado 

e aplicado nas mais variadas situações, disseminando-se nos objetos materiais e imateriais e 

exercendo forte influência e poder em quase todos os domínios, situando -se assim num patamar de 

importância singular. Não por acaso Jessop (2008) aplica a abordagem da economia política cultural 

para referir o surgimento de uma economia baseada no conhecimento, como sendo o imaginário 

económico hegemónico da atual fase do capitalismo. O autor indica algumas das implicações que essa 

transformação em imaginários económicos e a respetiva tradução em políticas económicas traz para 

novas formas de produtividade do sistema de educação geral e do ensino superior em particular. O 

conhecimento é transformado, e a sua conceção mais atual é a sua transformação em mercadoria nas 

sociedades capitalistas – mercantilização do conhecimento – , a exclusão de tudo aquilo que não se 

enquadra no cânone científico e as injustiças sociais e cognitivas (Fraser 2006) que dele derivam.  

O conhecimento também é visto como uma forma de poder desigual, a partir do qual diferentes 

formas de injustiças cognitivas são reproduzidas. Quijano (2009) designa como colonialidade do 

poder e do saber, em que o conhecimento é um instrumento de manutenção do poder e do poder 

simbólico que ele representa. Para Meneses (2008), se o considerarmos enquanto recurso de 

produtividade, o seu uso será infinitamente diferente no que se refere à relação norte-sul do ponto 

de vista das epistemologias do sul37. Nessa relação, o conhecimento no norte representa o 

desenvolvimento, o progresso, o avanço, o império, enquanto ao sul é atribuída a condição de 

atrasado, exótico, colonizado, obsoleto, subdesenvolvido (Meneses, 2008). Nesta relação, o 

conhecimento é tomado como símbolo da persistência de uma relação colonial, efeitos de um 

processo classificado por Meneses (2008) como sendo a colonização epistémica.   

                                                 

 

37 Meneses (2008) define as epistemologias do sul como parte de três orientações fundamentais: aprender que existe o 

sul, aprender a ir para o sul, aprender a partir do sul e com o sul. Um conceito cunhado por Boaventura de Sousa Santos  

para dar conta da produção de inexistências de “outros” saberes excluídos pela racionalidade moderna. A constituição 

do norte e do sul ocorre mutuamente e dependente dos processos históricos subjacentes a cada um deles (Meneses,  

2008:5). A autora refere que a colonização epistémica é a forma mais difícil de se evidenciar e de se construir uma crítica 

suficientemente abrangente.   
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O acesso à produção do conhecimento e à informação seria então a forma mais atual da relação 

colonial na sociedade, do exercício violento do poder pelo não reconhecimento de saberes fora do 

cânone científico, pelo caráter fechado dos processos de produção do conhecimento, e pela escalada 

do crescimento da exclusão social em função do não acesso ao conhecimento e à informação (Quijano 

2009; Santos 2006).  

A história social do mundo, quase sempre feita a partir de uma única leitura eurocêntrica, definiu os 

lugares do mundo e seus respetivos significados. A compreensão do mundo, como afirma Santos 

(2006), excede em muito a compreensão ocidental do mundo, e, portanto, há outras formas de ser e 

estar que ainda são desconhecidas, invisibilizadas e inexistentes. Trata-se de uma compreensão 

limitada em que a multiplicidade e a pluralidade de mundos e tempos é reduzida 38 de forma a 

responder exclusivamente às necessidades do capitalismo ocidental globalizado  (Santos 2006, 88).  

Os lugares no mundo ultrapassam então definições de eixos cardinais dicotómicos Norte/Sul e 

enquadram-se numa tricotomia centro, semiperiferia e periferia. A posição relativa dos países no 

sistema mundial é esclarecida por Santos em um artigo onde aborda o conceito de semiperiferia:  

O conceito de semiperiferia foi formulado por I. Wallerstein enquanto categoria intermédia 

entre as categorias polares do sistema mundial: os países centrais e os países periféricos. […] 

Tal como nas diferentes sociedades se constituíram estratos ou classes intermédias entre as 

classes polares (burguesia e proletariado), as chamadas classes médias, assim no sistema 

mundial se constituíram sociedades semiperiféricas entre a periferia e o centro (Santos 1985, 

870). 

Das formas de produção de não-existência legitimadas pelas racionalidades das sociedades 

modernas derivam cinco modos distintos, propostos por Santos (2006, 96) a partir da metáfora da 

monocultura. O primeiro e, segundo o autor o mais poderoso, é a monocultura do sabe r e do rigor do 

saber. Diz respeito ao processo pelo qual a ciência moderna e da alta cultura são transformadas em 

critérios únicos de verdade e de qualidade estética. Tudo o que o cânone exclusivo de produção do 

conhecimento não legitima ou reconhece é declarado como inexistente (Santos 2006, 96).  

A segunda forma é a monocultura do tempo linear, ou seja, a conceção de que a história do mundo 

tem uma direção única e conhecida, classificada em progresso, desenvolvimento, modernização, 

globalização (Santos 2006). Exemplificando este segundo ponto, os tempos se apresentam de formas 

variadas e assimétricas na história, o que distingue determinados povos e culturas. Se tomarmos por 

exemplo um encontro entre um/a técnico/a especializado/a e um membro de uma comunidade 

indígena, na definição apresentada por Santos (2006), a não -existência do membro da comunidade 

acontece pelo processo de reducionismo mencionado anteriormente, em que a pessoa indígena 

recebe marcadores sociais que a designam como primitiva, selvagem, tradicional, subdesenvolvida, 

atrasada, não-civilizada. Simultaneamente, as temporalidades nas comunidades indígenas, 

manifestas no tempo da caça, da pesca, da produção, da criação, da gestação, da socialização, da 

interação, da comunhão exercem uma forma de tempo e espaço que não são lineares, tampouco 

percetíveis em outros contextos que não sejam o seu território natural. Por outro lado, são 

justamente estes tempos e estes espaços que os definem, e que carecem de uma justa e adequada 

                                                 

 

38 Este processo de reducionismo da filosofia e cultura do oriente e do sul acontece pela produção de culturas como não -

existente e não só. Os diferentes “sul” que há no ocidente e no norte veem igualmente as suas culturas tradicionais  

transformadas pelo cânone hegemónico (Santos, 2006: 92).  
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interpretação e tradução, dados os importantes contributos oriundos das práticas culturais indígenas 

para a gestão sustentável dos recursos naturais e do ambiente. E, portanto, a solução para as crises 

da chamada sociedade do risco poderá passar pela complementaridade entre as alternativas técnicas 

e as práticas herdadas historicamente pelas comunidades tradicionais.  

A terceira forma, desenvolvida por Santos (2006), fundamenta-se na monocultura da naturalização 

das diferenças, ou seja, é a atribuição de determinadas categorias à população, as quais naturalizam 

hierarquias, como no caso das categorias raciais e de classe. A quarta lógica que o autor apresenta é 

a lógica de escala dominante39, sendo que a escala primordial (global) torna todas as outras 

irrelevantes, ou a reprodução na lógica dos localismos globalizados e dos globalismos localizados. 

Por fim, a quinta monocultura é designada pelo autor como os critérios de produção capitalista, em 

que os critérios de produtividade que melhor servem a produção capitalista não pode m ser 

questionados. Tudo o resto que está fora destes critérios assume a forma de não -existência, 

designadamente como improdutivo ou profissionalmente desqualificado ( idem). A urgente 

necessidade de se pensar o conhecimento na sua variante satisfação e consequências, benefícios e 

impactos, fundamenta as críticas mais atuais desenvolvidas, e, ao nosso ver, abre espaço para que 

conceções mais emancipadoras e alternativas possam emergir.  

2. Perspetivas alternativas: a coprodução, a inovação e as tecnologias sociais  

A existência de uma monocultura dos saberes e do rigor científico, do tempo linear, da naturalização 

das diferenças, da escala dominante e da produção capitalista, tem vindo a ser contestada e outros 

tipos de conhecimento vão sendo reivindicados. Um exemplo é a abordagem que ultrapassa a 

condição de um conhecimento neutro, para um conhecimento situado. É o caso das propostas de 

rearticulação entre conhecimentos que assumem novas formas de um ethos redistributivo de 

reconhecimento, participação e justiça, proposto por Santos (2006) e Fraser (2006). Este enfoque 

permite o estabelecimento de interações saudáveis entre o ser humano, a sociedade e formas mais 

adequadas para se pensar ciência e tecnologias nos tempos atuais (Dagnino 2004).  

Essas interações têm vindo a ser abordadas no âmbito de conceitos como o de coprodução , um 

conceito que se reveste de uma crítica à ideologia realista que persistentemente separa os domínios 

da natureza, fatos, objetividade, razão e política, daqueles relacionados com a cultura, valores, 

subjetividade, emoção e política (Jasanoff 2004). A coprodução, entre outras questões, defende a não 

separação dos sistemas técnicos dos sistemas sociais e, portanto, os processos políticos são moldados 

por aspetos técnicos, da mesma forma que as definições técnicas são produzidas também por 

pressões e poderes sociopolíticos (Jasanoff, 2004; Fonseca, 2014). 

Dada a complexidade da interação entre a produção do conhecimento científico e a produção e 

manutenção da ordem social, as fronteiras entre comunidades cívicas e científicas, quando falamos 

das dinâmicas de produção e transformação, não são coerentemente identificáveis (Jasanoff, 2004; 

Fonseca, 2014). A sua identificação exige um olhar para além, que só pode ser feito se a complexidade 

de fenómenos sociotécnicos presentes for considerada (Jasanoff 2004). Além disso, há que ter em 

conta a forma como as relações de poder interferem nas condições sociais e técnicas de produção do 

conhecimento.  

                                                 

 

39 Santos (2006) refere a escala dominante como sendo a escala global e universal.  
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A necessidade de introdução de novas formas de coconstrução de saberes contribui para se pensar a 

inclusão social também na produção de conhecimento. Um exemplo de aplicação prática dessa 

relação é o emergir de conceitos como o de inovação social e em particular o de tecnologias sociais, 

este último originado em experiências de desenvolvimento das tecnologias na Índia e República 

Popular da China, e depois adaptado e conceituado no ocidente (Thomas 2004, 32). Alguns autores 

defendem o seu surgimento derivado de outras designações como tecnologia apropriada (Dagnino 

2004). Outro conceito mais recente, o de inovação social, parte da noção de que as práticas sociais, o 

saber fazer e as experiências também produzem conhecimentos significativos que contribuem para 

a sua consolidação nas comunidades. E, portanto, estes saberes científicos e não científicos devem 

dialogar e encontrar condições para a sua reprodução social.   

 

De um modo geral, o diálogo entre saberes, no âmbito da perspetiva alternativa aqui trazida, refere-

se a um processo de reconhecimento de saberes, atores e redes, que os torna coprodutores de 

conhecimento, sem que isto altere as suas particularidades, a sua autonomia e os seus conhecimentos 

anteriores. Santos (2006) descreve esta interação como a possibilidade de uma ecologia de saberes, 

fundada no reconhecimento da heterogeneidade de saberes e dinâmicas, uma resposta à 

monocultura do saber. 

A inovação social também fornece capacidades analíticas para potenciar novos processos de 

organização e produção do conhecimento pela via do engajamento e participação pública. Um 

exemplo paradigmático a nível europeu são os chamados Science Shops40, uma plataforma voltada 

para a criação de uma ciência ao serviço do povo. Os Science Shops distinguem-se dos modelos 

tradicionais de produção científica, pois assumem-se como entidades voltadas para a realização de 

pesquisas científicas em prol dos cidadãos e da sociedade civil. Procuram, assim como no caso das 

Tecnologias Sociais (TS), responder às necessidades dos cidadãos, e estão, em alguns casos, baseados 

nas universidades. Utilizam o conceito de “demanda social” para o conhecimento, potencializando a 

comunicação da sociedade civil com as universidades e centros de pesquisa (Living Knowledge 

2016). 

3. A regeneração Urbana baseada em soluções pela natureza: o caso do projeto 
URBINAT 

3.1. Contextualização da estratégia para a inovação na regeneração urbana  

Não por acaso a interligação de temas como o desenvolvimento urbano, a sustentabilidade  e a 

inclusão social intensificou-se na última década, sobretudo diante dos desafios e das crises sociais 

contemporâneas. A adoção da Carta de Leipzig sobre Cidades Europeias Sustentáveis, assinada em 

2007, é um exemplo da centralidade destas questões no desenvolvimento territorial urbano. A 

declaração, que foi assinada por 27 ministros europeus, surge como um importante auxílio das 

cidades na resolução de problemas sociais e demográficos, do envelhecimento, das alterações 

                                                 

 

40 Constituem-se um importante agente da pesquisa baseada na comunidade, criando pontes de diálogo entre os atores 

da investigação e os cidadãos. Cf. http://www.livingknowledge.org/livingknowledge/science-shops 
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climáticas e da mobilidade, propondo um desenvolvimento territorial integrado e policêntrico 

(Fórum das Cidades 2016). 

A Nova Agenda Urbana adotada em 20 de outubro de 2016 por ocasião da Terceira Conferência das 

Nações Unidas sobre Moradia e Desenvolvimento Urbano Sustentável – Habitat III, realizada em 

Quito, no Equador, também visa a inclusão social como orientação chave na urbanização sustentável 

pelos próximos 20 anos41. 

Da mesma forma, os programas desenvolvidos pela União Europeia, no âmbito do Programa Quadro 

Comunitário Horizonte 2020, procuram focalizar o desenvolvimento inclusivo das cidades, 

nomeadamente através do investimento no desenvolvimento de soluções baseadas na natureza para 

uma regeneração urbana inclusiva, incluindo a regeneração dos bairros desfavorecidos, ou áreas 

negligenciadas ou abandonadas42. 

Deste modo, o tema da regeneração urbana não é novo no âmbito da Comissão Europeia (CE). Outros 

programas, tais como o “Urban Community Initiative” já o tiveram como objetivo no quadro das 

políticas regionais da União Europeia (EU) durante os períodos 1994-1999 e 2000-2006. Os objetivos 

gerais do programa estavam relacionados com a necessidade de ter medidas contra a perda de 

qualidade de vida em determinadas partes das cidades e agir para a promoção da socioeconomia e 

da revitalização ambiental de áreas urbanas com dificuldades43. Neste contexto, e a partir do 

diagnóstico sobre as múltiplas carências e a exclusão social, a EU prioriza uma abordagem integrada 

que assegure a participação de cidadãos e cidadãs44. Algumas avaliações desse programa anterior 

estão na base da evolução das iniciativas da EU focando o desenvolvimento inclusivo das cidades, 

nomeadamente nas suas componentes inovadoras na medida em que “Urban revitalization or 

regeneration is not only a matter of land use, built environment or social housing and planning, 

certainly, is not enough. New ideas are needed”. 

Neste sentido, a proposta do projeto URBINAT está orientada para os esforços e ambições da UE no 

avanço da regeneração urbana alinhada com novas ideias, através da inovação com NBS. A proposta 

também concentra avanços nos seguintes aspetos inovadores: a participação efetiva dos cidadãos e 

das cidadãs através da coprodução com base em ferramentas artísticas, o desenvolvimento local 

baseado em ações culturais e economia social e solidária. Como objetivos específicos, o URBINAT 

pretende: alcançar novos modelos de desenvolvimento urbano numa abordagem de soluções 

baseadas na natureza para a regeneração urbana inclusiva; melhorar as condições de vida e de 

coesão social nas cidades europeias, considerando todas as dimensões do capital urb ano, 

                                                 

 

41 https://habitat3.org/the-new-urban-agenda 

42 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/scc-02-2016-2017.html 

43 Gutiérrez Palomero, Aaron (2010). “La iniciativa comunitaria URBAN como ejemplo de intervención integral en 

barrios periféricos con dificultades: una lectura a partir del caso de Clichy-sous-Bois / Montfermeil (Île-de-France)”. 

Revista Ciudades: Revista del Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid, ISSN 1133-6579, 

Nº. 13, 2010 (Exemplar dedicado a: Rehabilitación de barrios periféricos: debates y desafíos), pp. 61-82. Disponível no 

endereço http://uvadoc.uva.es/handle/10324/10313 

44 Drewe, P. & E.D. Hulsbergen (2007). “Social Innovation in Urban Revitalization – it might be a new experience”; in: 

Schrenk, M., V.V. Popovich & J. Benedikt (eds), REAL CORP 007 Proceedings / Tagungsband Vienna, 20-23 May 2007, 

pp.737-744. Disponível no endereço http://www.corp.at/archive/corp2007_DREWE.pdf 
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fundamentado numa conceção inovadora, mais ampla e holística da sustentabilidade; e , finalmente, 

contribuir para a disseminação global de soluções baseadas na natureza para a regeneração urbana 

inclusiva com base em experiências inovadoras da EU45. 

3.2. A arte e a cultura como ferramentas inovadoras de coprodução  

A arte e a cultura são assumidas no contexto do projeto como uma ferramenta fundamental na 

identificação e valorização de todas as dimensões do capital urbano, incluindo a natureza. Os 

processos e atividades artísticos abordam a complexidade da sustentabilidade urbana a partir de 

metodologias que convocam dimensões mais sensíveis do que racionais, com maior capacidade 

mobilizadora quer para mudanças pessoais, de comportamentos e de paradigmas, q uer para 

alavancar discussões e ações coletivas alternativas.  

A posição da cultura na sustentabilidade local vem sendo reiterada em literatura recente. Quer 

enquanto processo-carácter onde se movem sistemas de valores, poder e fluxo económico (Anheier 

e Hoelscher 2015), quer enquanto atividade cultural focada nos processos artísticos que podem 

“criar novos espaços de diálogo e favorecer novas formas de pensamento”, a participação na cultura 

pode catalisar mudanças na consciência e no conhecimento coletivos (Kangas e Sokka 2015). O 

artivismo pode ter impactos e contributos importantes no revigoramento da vida, identidade e 

sustentabilidade social das comunidades locais (Dragićević et al. 2015). 

Neste alinhamento em que a participação dos cidadãos na cultura pode contribuir significativamente 

para trajetórias de desenvolvimento local mais sustentáveis (Duxbury 2013), o projeto URBINAT irá 

desenvolver uma ferramenta de sistematização que envolva as comunidades na identificação e 

registo dos bens culturais locais, informação que posteriormente fundamentará os processos 

estratégicos e de planeamento das iniciativas. Esta ferramenta, a ser consolidada enquanto 

mapeamento, promoverá novas formas de descrever os recursos naturais tangíveis e intangíveis, 

qualitativos ou quantitativos, situados nas comunidades e nos lugares de intervenção. É também uma 

importante trajetória do mapeamento cultural das comunidades tradicionais envolvidas como forma 

de empoderamento e contra-mapeamento. 

O contra-mapeamento refere-se ao processo pelo qual as comunidades desafiam os mapas formais, 

apropriando-se das técnicas de representação e criando os seus próprios mapas. Ambos os processos 

alternativos de mapeamento e o mapa visualizados são vistos como atos de resistência, e em 

contextos de relações de poder desiguais podem servir para articular e promover vozes e perspetivas 

marginalizadas na sociedade.  

O Teatro do Oprimido (TO) é outra das técnicas a ser utilizada no âmbito do projeto. Ela é aplicável 

a inúmeras questões sociais complexas e orientada para ações pela mudança social. Prevê-se a sua 

aplicação enquanto ferramenta de ensino baseada na comunidade popular e como ferramenta para 

a mudança social. Tem como ponto de partida o enquadramento teórico e das técnicas desenvolvidas 

pelo diretor, artista e ativista Augusto Boal. Embora tenha a sua origem no contexto revolucionário 

                                                 

 

45 O consórcio internacional do projeto URBINAT é composto por 6 Estados -membros da União Europeia, a saber: 

Portugal, França, Dinamarca, Suécia, Itália e Eslovénia. Integra ainda na sua rede internacional cidades de outros países 

fora da União Europeia. Cada país possui uma rede local composta por centros de investigação, organizações de base 

comunitária, câmaras municipais e pequenas e médias empresas (PMEs).  
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camponês com as populações da América Latina, atualmente o Teatro do Oprimido é utilizado um 

pouco por todo o mundo enquanto ferramenta de ativismo social e político na resolução de conflitos, 

construção da comunidade e exercício de governação e legislação. Inspira-se na visão de Paulo Freire 

sobre a educação e a Pedagogia do Oprimido, convidando as pessoas que participam ao pensamento 

crítico, análise e reflexão sobre o contexto social em que vivem.   

Finalmente, pretende-se ainda aplicar a técnica do PhotoVoice para melhor compreender a 

comunidade e apoiar o planeamento dos projetos de NBS. Trata-se de um método que combina a 

fotografia com a ação social, em que quem participa é envolvido e convidado a representar as suas 

comunidades ou pontos de vista através de cenas fotografadas que destacam os temas que 

pretendem abordar. Os processos de interpretação e narrativas são construídas de forma 

colaborativa, e utilizadas para ajudar as comunidades a melhor entender as suas necessidades e 

abordagem social requerida. Também é vista como uma ferramenta de consulta à comunidade que 

procura trazer as perspetivas dos cidadãos e das cidadãs para os processos de decisão política.  

3.3. A coprodução e a economia social inovadora  

3.3.1. A relação entre investigadores, técnicos especializados e comunidades na coprodução 

do conhecimento 

A relação entre investigadores, técnicos especializados e membros das comunidades locais e xige, 

cada vez mais, uma reflexão abrangente capaz de considerar a heterogeneidade de fatores que a 

define. Segundo Santos “a ciência, em geral, e as ciências sociais, em especial, atravessam hoje uma 

profunda crise de confiança epistemológica”, tendo -se tornado evidente nas últimas décadas o 

incumprimento das promessas progressistas da ciência, assim como o desperdício de experiências e 

atores sociais, que poderiam ter fortalecido os caminhos da emancipação social, como resultado da 

supressão ou marginalização dos conhecimentos não científicos (Santos 2002, 14-15). Esta crise 

também resulta do longo percurso de colonização epistémica que por via do reducionismo diferencia 

o “outro” inferiorizando-o pela sua pertença social, cultural, política.  

Por outro lado, Santos argumenta que o século XXI é promissor em termos de inovação científica, 

com a possibilidade de ciências multiculturais, ao se ter perfilado uma nova tendência: o 

reconhecimento de que há conhecimentos rivais alternativos à ciência moderna e de que, mesmo no 

interior desta, há alternativas aos paradigmas dominantes. Coloca-se então a questão da posição de 

quem investiga, na medida em que foi abandonado na ciência moderna e nas ciências sociais o 

objetivo de luta por uma sociedade mais justa, tendo-se estabelecido barreiras entre ciência e 

política, conhecimento e ação, racionalidade e vontade, verdade e bem. Ou seja, a narrativa em torno 

da neutralidade científica camuflou as implicações históricas, sociais, políticas e culturais que 

envolvem o conhecimento. Santos considera mesmo que os/as cientistas (investigadores/as) são 

mercenários/as dos poderes vigentes, parte do problema, questionando a possibilidade de se rem 

construídas formas de conhecimento mais comprometidas com a condição humana, de mo do não 

eurocêntrico e não disciplinar (Santos 2002, 15-18). 

É por isso que a reflexão crítica sobre o lugar em que cada cientista se situa é fundamental para a 

valorização dos conhecimentos não científicos. Entendemos que Santos, ao incentivar o 

reconhecimento e a valorização de outros saberes, sublinha uma abordagem diferente que cada 

investigador/a precisa considerar na produção do conhecimento e na sua inter -relação com a 

comunidade para que possa contribuir a fazer avançar a emancipação social e a sua r einvenção.  Para 

este fim, o projeto URBINAT pretende superar a distância quase naturalizada entre o conhecimento 
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especializado/científico e o conhecimento dos cidadãos que emergem das experiências concretas de 

viver no espaço público. Procura construir a relação entre os cidadãos e o espaço urbano de forma 

colaborativa, a fim de respeitar as diferenças entre o conhecimento do cidadão, o morador e o 

cientista que possui o conhecimento especializado. 

Por esta razão, foi projetado com a adoção de metodologias baseadas em uma abordagem sistêmica 

e transdisciplinar do envolvimento dos cidadãos e do reconhecimento de seus conhecimentos - 

manifesta e latente. Santos qualifica estes conhecimentos de “senso comum emancipatório” e explica 

como, na parte de As Vozes do Mundo, de matéria-prima, objetos de investigação e não modos 

diferentes e autónomos de conhecer e transformar o mundo, passaram a emergir e a 

autoapresentarem-se com o apoio da ciência (Santos 2008, 16). Entendemos, portanto, que quem 

investiga também pode contribuir “ao senso comum emancipatório” assumindo um papel facilitador 

dos processos.   

Este contributo possível de quem investiga dialoga com a conceção de uma sociologia pu blica, 

definida por Michael Buroway como uma conversaça o com pu blicos, entendidos como pessoas que 

esta o, elas pro prias, envolvidas na conversaça o, com o objetivo de envolver mu ltiplos pu blicos de 

va rias formas (Buroway 2006, 14-15, 49). O papel de quem investiga e a sua relaça o com a sociedade, 

em especial a civil, pode assumir “a ligaça o umbilical que conecta a sociologia ao mundo dos pu blicos, 

ressaltando o investimento particular da sociologia na defesa da sociedade civil, ela mesma opr imida 

pela dominação dos mercados e dos Estados” (Buroway 2006, 49). 

Para tirar vantagem das oportunidades de relação com públicos e enfrentar os desafios de 

dominação, Rodríguez-Garavito abre as perspectivas metodológicas para as tecnologias da 

informação e comunicação como forma de promover colaborações horizontais entre 

investigadores/as-ativistas que gerem conhecimento útil às causas sociais em diferentes regiões do 

mundo, no âmbito do que ele designa por pesquisa-ação 2.0 (Rodríguez-Garavito 2012). 

Nesta esteira, o projeto URBINAT desenvolve uma proposta de pesquisa-ação e sistematização de 

dados para um possível quadro de referência sobre NBS, cujo fundamento está na  cocriação de 

soluções urbanas com base num intenso diálogo com as comunidades locais. Baseado em 

metodologias participativas com a comunidade e não para a comunidade, o projeto propõe-se a 

desenvolver um processo de cocriação coletiva assente na colaboração entre investigadores /as, 

técnicos/as especializados/as, atores e comunidades locais para a identificação e compreensão 

conjunta das questões-chave para a sua priorização, codesenvolvimento, coplaneamento e co-

implementação de soluções. Isso significa que o conhecimento híbrido e os novos conhecimentos 

serão incorporados ao processo de intervenção proposto, garantindo o co-design, o co-

desenvolvimento e a co-implementação de propostas NBS. O propósito é ter como produtos não só 

as soluções, em termos de produtos e serviços para a sustentabilidade urbana, mas também os 

processos que promovem comunidades comprometidas e envolvidas com o seu desenvolvimento, 

manutenção e monitorização.  

3.3.2. Economia Solidária e Inovação social 

O projeto URBINAT que ora é apresentado também está a ser desenhado numa lógica de inovação 

social. Para tal consideramos a inovação como a forma concreta de pensar os problemas urbanos a 

partir da junção de diferentes ideias e aplicação de novos modelos. Baseia -se nos contributos 
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processuais do Ciclo da Inovação - The Open Book of Social Innovation (Young Foundation) - que 

considera como sendo seis as fases do processo de inovação social46. 

No projeto prevê-se ainda a promoção de iniciativas de economia social e solidária através da 

implementação de incubadoras nas cidades participantes. As estruturas de incubação permitirão 

tanto o desenvolvimento e aperfeiçoamento das soluções identificadas, como a promoção de 

atividades económicas. No que concerne às atividades económicas, o modelo de incubação do 

URBINAT pretende promover o desenvolvimento de produtos e serviços com valor e impacto social 

orientados tanto para formas de empreendedorismo social, quanto para iniciativas económicas 

solidárias coletivas. Estimula ainda o investimento social e a possibilidade de financiadores públicos, 

privados e corporativos para as soluções desenhadas.   

Tal como no ciclo de inovação social, as soluções integradas no eixo de economia social e solidária, 

nomeadamente a implementação de incubadores locais, reúnem características metodológicas que 

podem ser facilmente replicadas em outros contextos, observando a dinâmica específica de cada 

região. As incubadoras de economia social e solidária reunirão diferentes atores, criando um sistema 

de conhecimento aberto e inovador, como mecanismo de resposta aos efeitos decorrentes dos 

problemas sociais e das crises ecológicas, acima de tudo assume como premissa a associação de 

conhecimentos científicos pela relação de interconhecimento com saberes das comunidades locais.  

Considerações finais 

A abordagem da regeneração urbana através de soluções baseadas na natureza está alinhada com a 

tónica política mais atual, em que se considera todas as dimensões do capital urbano, numa conceção 

mais holística da cidade. Esta perspetiva fundamenta a proposta do projeto URBINAT, a qual assume 

como elemento central a ligação das pessoas à cidade, ao meio e entre si. O objetivo é a regeneração 

e integração de bairros desfavorecidos, com base num modelo de desenvolvimento urbano inovador 

inspirado na natureza, na reinvenção da sustentabilidade e na participação das pess oas. Trata-se do 

resgate do potencial das comunidades e da necessidade de pensar novas ideias aos novos desafios.  

A regeneração urbana como elemento central surge pelo facto de as condições da arquitetura urbana 

e ambiental, especialmente em zonas urbanas massificadas, tenderem a degradar-se, e portanto 

exigirem respostas sociais integradas para diferentes problemáticas e em diferentes níveis. Isto 

ocorre seja pelas dificuldades estruturais dessas regiões nos processos de ordenamento do território, 

seja pela escassez de recursos materiais, seja pelos processos históricos que as excluem 

geograficamente por pertencerem a determinados grupos sociais .  

                                                 

 

46 As seis fases do processo de Inovação Social são compostas pelos seguintes elementos: impulso, inspiração e 

diagnóstico, fase orientada para identificação do problema e de todos os fatores que podem impulsionar e iluminar a 

inovação; propostas e ideias, momento em que são desenhadas as propostas mais adequadas para os fatores analisados  

na fase de diagnóstico; protótipo e piloto, etapa em que as ideias são testadas na prática e as medidas são afinadas para 

o melhor resultado; sustentabilidade é a fase em que as ideias estão presentes nas práticas diárias, prevê-se a 

sustentabilidade financeira a longo prazo e a institucionalização (organizacional, políticas públicas); difusão em escala, 

são analisadas as condições de transferibilidade, visando as condições de crescimento e disseminação da inovação; e a 

mudança sistémica, esta etapa pressupõe o envolvimento com diferentes elementos, como movimentos sociais, 

legislação, infraestrutura, geralmente pretende-se novos quadros ou arquiteturas, um novo modo de “fazer” (Murray,  

Caulier-Grice & Mulgan 2010). 
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Por outro lado, encontramos nessas áreas um forte potencial endógeno de organização coletiva, de 

criatividade, e de participação cívica. E é este potencial que se procura explorar na coprodução de 

soluções. As técnicas que aqui foram apresentadas procuram consolidar processos de 

reconhecimento de saberes, atores e redes e transformá-los em coprodutores das soluções. Esta 

abordagem reconhece as suas particularidades e propõe não uma monocultura de saberes baseadas 

em relações verticais, mas no encontro de diferentes saberes fundamentados numa lógica plural, 

dinâmica e ecológica.  

Com efeito, importa evidenciar o papel de quem investiga ou é técnico/a especialista como sendo o 

de produzir conhecimentos híbridos em conjunto com a comunidade, os quais sirvam tanto aos 

interesses académicos científicos, como aos interesses da própria comunidade. Portanto, 

conhecimentos que nascem do encontro e interação de vários outros modos de fazer e saber, e 

devidamente apropriados pela comunidade, que poderá utilizar estes saberes híbridos nas mais 

diferentes formas e conteúdos. Finalmente estes saberes só farão eco nas comunidades s e estiverem 

suficientemente abertos aos potenciais da participação comunitária circunscritos nas zonas urbanas 

massificadas.  
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Resumo 

Este artigo resulta dum trabalho de investigação realizado entre os anos de 2004 e 2007, na região do 
Alentejo (Portugal). Com o recurso à metodologia de análise de redes sociais, a equipa de investigação 
procurou identificar as dinâmicas de cooperação que se estabeleceram entre as organizações que 
desenvolvem ações de formação profissional neste território. Sendo uma região prioritária em termos de 
aplicação de Fundos Estruturais da União Europeia, a equipa de investigação procurou identificar as lógicas 
de partilha de recursos, a definição de estratégias de formação e, por último, o posicionamento dos atores 
na rede. 
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Introdução 

A precisão do conceito de rede é complexa e exposta a alguma confusão de sentidos e contra sentidos. 

A vasta e dispersa literatura internacional sobre o tema deixa em aberto uma série de enfoques sobre 

o estudo das redes. 

Comummente, refere Nohria (1992) o termo «rede» está associado a uma estrutura de laços entre 

atores de um determinado sistema social. Estes atores podem ser papéis, indivíduos, organizaç ões, 

sectores ou estados-nação. Os seus laços podem basear-se na conversação, afeto, amizade, 

parentesco, autoridade, troca económica, troca de informação ou qualquer outra coisa que constitua 

a base de uma relação.  

Acrescenta ainda Nohria (1992) que as perspetivas de redes e consequente aplicação no estudo das 

organizações pelos diferentes autores, partem comummente do postulado que as organizações se 

contextualizam e ancoram em redes sociais e devem ser investigadas enquanto tal. Uma rede social 

é, por inerência, um conjunto de pessoas, organizações, etc., que se encontram ligadas entre si através 

dum conjunto de relações sociais de tipo específico. Nesta perspetiva, a estrutura de  qualquer 

organização deve ser estudada e compreendida relativamente às suas redes múltiplas de relações 

internas e externas. Neste quadro, todas as organizações são redes e a forma organizacional depende 

das características particulares das redes 

 Uma rede organizacional pode ser entendida como uma estrutura organizacional, na q ual participam 

empresas que, se não atuarem articuladamente, sozinhas e/ou isoladamente, não terão condições de 

sobrevivência e/ou desenvolvimento nos seus contextos. Estas estruturas são constituídas por uma 

estrutura de células, cuja composição é pautada por ausência de rigor mas, cujo funcionamento das 

atividades produz mais-valias para as partes. Entre alguns dos exemplos, encontram-se as simples 

trocas de informações. 

 Na investigação que sustenta este artigo, procurámos identificar as dinâmicas intero rganizacionais 

das entidades formadoras, designadamente ao nível dos processos e formas de cooperação 

desenvolvidas pelas entidades que levam a cabo ações de formação profissional no Alentejo 

(Portugal). 

Abstract 
This article results from a research project conducted between 2004 and 2007 in the Alentejo region 
(Portugal). With the use of the methodology of social network analysis, the research team sought to identify 
the dynamics of cooperation established between the organizations that develop vocational training in this 
area. As a priority area in terms of implementation of European Union Structural Funds, the research team 
sought to identify the logic of sharing resources, developing strategies for training and, finally, the 
positioning of the actors in the network. 
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1.Elementos teóricos enquadradores  

Os últimos anos têm sido pautados por enormes metamorfoses nos mais variados sectores da 

sociedade. Dos novos modos de produção às novas formas de comunicação, este processo contínuo 

e dinâmico tem subjacente o fenómeno «globalização» ao qual não é indiferente o avanço tecnológico. 

Por conseguinte, daqui resulta um aumento da incerteza e da insegurança dentro das organizações, 

as quais, para poderem subsistir, necessitam de reestruturações, processos de flexibilização e, 

fundamentalmente, de novas formas de inovação e reconfiguração dos ambientes em que se 

enquadram. 

As necessidades de novas respostas, conducentes a práticas de inovação tecnológica e de gestão, 

resultam da necessidade estratégica das organizações solidificarem as suas bases no campo da 

inevitável mutação. 

Se hoje é certo que temos o mundo à distância dum simples clique, também é certo que as novas 

exigências que se colocam às organizações se complexificam. O que hoje é atual, amanhã já não o é. 

As novas competências que hoje se exigem em processos de produção e comunicação, 

paulatinamente, são substituídas pela força das novas exigências desta incerteza organizacional.  

O primado das organizações fechadas e autossuficientes parece estar a entrar nos « anais» da história. 

Neste clima de incerteza ganha fundamento a necessidade das organizações se associarem, unirem 

esforços, delinearem estratégias comuns de atuação, rumo a objetivos individuais e coletivos.  

Consequentemente, também a necessidade das organizações atuarem conjuntamente e associadas, 

partilhando os mais diversos recursos, como por exemplo, informação e conhecimento, vem 

fundamentar a tese da necessidade de cooperação interoganizacional. A concorrência , cada vez mais 

«perversa», implica uma cultura organizacional cada vez mais estratégica e de rutura com anteriores 

modelos organizacionais virados para dentro, em busca de uma economia de escala e sem 

preocupações com as variáveis do ambiente. 

Neste quadro de metamorfoses socio-organizacionais, o processo de promoção de competências 

técnicas nas organizações e nos seus recursos humanos pressupõe novas e exigentes respostas 

formativas. As organizações não podem estar indiferentes. 

A construção e dinamização de redes interorganizacionais e consequentes processos de cooperação 

que daí possam resultar pode vir a ser uma estratégia para o êxito das organizações, conforme será 

discutido mais adiante neste trabalho. 

Genericamente, podemos encontrar redes nos mais diversos quadrantes da sociedade. As redes de 

fornecedores e de empresas, as múltiplas redes de comunicações, as redes associadas à intervenção 

social com públicos desfavorecidos, entre outras, são alguns dos exemplos desta pluralidade de 

redes. Por outro lado, esta multiplicidade de redes torna delicado o seu processo de 

operacionalização e, consequentemente, a charneira entre as mais distintas tipologias.  

Do ponto de vista da operacionalização, podemos encontrar três elementos distintos para a perceção 

das fronteiras das redes: 

 ECONÓMICO que pressupõe as atividades e recursos que servem de intercâmbio nas redes; 

 SOCIAL no qual se enquadram os atores das redes e as relações de confiança que estabelecem 

entre si; 
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 ESTRATÉGICO que surge associado ao valor que é produzido no quadro da rede. 

Por conseguinte, neste quadro dos sentidos e contra sentidos da «rede », está presente um ponto 

comum, ou seja, uma relação que se estabelece entre duas ou mais partes. Obviamente que o conceito 

se torna complexo e mutável de acordo com o contexto em que é utilizado, pressupondo uma 

aprofundada reflexão conceptual. 

As redes surgem associadas às lógicas de fluxos e de circulação e nas quais podemos enquadrar as 

redes de comunicação, transportes, água, telecomunicações, etc. É nesta linha que podemos 

encontrar as redes de fluxo unidirecional, cujos pontos de partida e de chegada se encontram bem 

estabelecidos e as redes de carácter multidirecional onde os fluxos se registam sem que se verifique 

um centro impulsionador, percorrendo os vários elementos que se complementam para formar a 

rede. O caso mais paradigmático e que mais tem revolucionado esta multidireccionalidade de fluxos 

é a comunicação através da Internet. 

Por outro lado, no quadro dos negócios e do ambiente organizacional, a rede assume a função de 

organização intermédia entre a empresa e o mercado, numa espécie de fator de coordenação e fluição 

da atividade económica. 

Obviamente que o homem enquanto ser social vive em constante interação com diversos elementos: 

pessoas, grupos, instituições, papéis sociais, entre outros. Este comportamento social do homem tem 

por base uma perspetiva de rede, na qual as interações estabelecidas, a partilha e a 

complementaridade de relações, dão vida ao conceito de rede. 

Nos nossos dias e doravante será impensável perspetivar a realidade social como composta por 

unidades isoladas, sem qualquer tipo de interação com outras congéneres. Assim, segundo Varanda 

(2000) é praticamente impossível ler um jornal ou revista em que a designação de «rede» não esteja 

presente: Empresas em rede, Redes familiares, Redes de traficantes, Redes de pedofilia,  Redes de 

telecomunicações, etc. 

Lembra ainda a autora que o termo é utilizado numa panóplia de domínios: Têxtil, Biologia (nervos, 

veias), Serviços (agencias, franchisados), Engenharia (redes de caminho de ferro, esgoto), Gestão 

urbana, Matemática (teoria dos grafos e suas aplicações), Informática, Geografia, etc. 

Segundo Nohria (1992) há três motivos para a utilização do paradigma das redes no ambiente 

organizacional: 

1. O aparecimento dum novo padrão de competitividade que estimula as organizações a 

encontrar relações de colaboração, em detrimento de relações competitivas; 

2. As metamorfoses no campo das tecnologias da informação despoletaram uma revolução no 

tipo de operações e interligações entre as organizações de todo o mundo;  

3. O amadurecimento da análise de redes enquanto disciplina académica. 

Acrescenta Nohria (1992) que as perspetivas de redes e consequente aplicação no estudo das 

organizações pelos diferentes autores, partem comummente do postulado de que as organizações se 

contextualizam e ancoram em redes sociais e devem ser investigadas enquanto tal. Uma rede social 

é, por inerência, um conjunto de pessoas, organizações, etc., que se encontram ligadas entre si através 

dum conjunto de relações sociais de tipo específico. Nesta perspetiva, a estrutura de qualquer 

organização deve ser estudada e compreendida relativamente às suas redes múltiplas de relações 
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internas e externas. Neste quadro, todas as organizações são redes e a forma organizacional depende 

das características particulares das redes. 

As redes também podem assumir diversas aplicações e variações: Redes de pequenas e médias 

empresas, Redes Top-dow, Redes de subcontratação, Redes de relacionamento, Redes de informação, 

Redes de pesquisa e investigação, Redes de comunicação, etc. 

Ao nível das organizações, o discurso (mais que a prática) tem vindo a ser construído numa lógica de 

organizações em rede, pautadas por raciocínios de adaptabilidade, flexibilidade, descentralização em 

detrimento de organizações burocráticas (Varanda 2000). 

A análise de redes «olha» para a realidade social como uma estrutura de relações que envolvem 

entidades interdependentes (grupos, indivíduos, organizações, etc.). O foco central de análise é a 

relação que pode assumir a vários níveis: amizade, aconselhamento, comunicação , influência, 

autoridade, variando consoante as situações e/ou entidades sociais que estão no objetivo da 

investigação. O agregado destas relações é a rede social. O sistema social é concebido por redes de 

redes, isto é, a realidade social é programada ao nível de redes que se encontram conectadas umas 

com as outras (Varanda 2000). Contudo, a rede não é simplesmente uma consequência das relações 

que ocorrem entre os atores, pode ser simultaneamente o resultado da ausência de relações, da falta 

de laços diretos entre dois atores, numa lógica do que Burt (1992) denominou de “buraco estrutural” 

da rede. 

A análise de redes, segundo Wasserman e Faust (1994), Lazega (1998) e Varanda (2000), pressupõe 

uma lógica de análise estrutural que assenta em dois objetivos centrais:  

1. a identificação de determinados padrões de interação social e, por outro lado,  

2. compreender a influência desses padrões no comportamento dos atores sociais.  

Trata-se dum processo de matriz indutiva que parte de relações sociais objetivas e caminh a até 

padrões de relacionamento que formam a estrutura social dum determinado sistema. Estes padrões 

de relacionamento podem ser mensuráveis matematicamente pela teoria dos grafos, pela teoria 

estatística e probabilística e através de modelos algébricos (Wasserman e Faust 1994; Lazega 1998; 

Varanda 2000). 

A organização social do mundo que tem por base os seus atributos difere muito das lógicas que 

identificam os padrões a partir das “relações” que constituem a base da análise estrutural. Os 

atributos são qualidades associadas à unidade que não consideram as relações dessa mesma unidade 

com outras unidades ou com o contexto social específico dentro do qual essas qualidades são 

observáveis. A construção de categorias a priori, assentes em atributos, sustenta-se no pressuposto 

da independência estatística e tem como objetivo determinar a forma como se relacionam 

determinadas variáveis. Assim, a análise sustenta-se nas relações entre variáveis e não nas relações 

entre os atores. 

Referem Knoke e Kuklinski (1982) que as relações entre os atores duma rede têm forma e conteúdo. 

O conteúdo é atribuído pela natureza dos laços (amizade, poder, etc.), enquanto que a forma de 

relação sustenta-se em dois pilares:  

 A intensidade e/ou a força do laço entre dois atores; 

 A frequência e o grau de reciprocidade com que esse laço se manifesta. 

Assim, podem ser encontrados dois caminhos para o processo de análise das redes sociais:  
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 O da relação, relegando para segundo plano os atributos; 

 O da deteção de padrões de relacionamento e compreensão dos seus efeitos ao nível dos 

atores/fenómenos analisados. 

A sociologia e a teoria dos grafos pretendem analisar a dinâmica do grupo em função das relações 

que os seus membros estabelecem. Esta análise estrutural fornece indicadores que permitem 

identificar algumas propriedades do grupo ou até mesmo caracterizar a influência que cada indivíduo 

ocupa no grupo (Reffay 2005). 

Este quadro teórico sobre as redes sociais parte das relações sociais para definir a estrutura social 

em rutura com as análises «ditas tradicionais» das ciências sociais. Nesta linha, o processo de 

investigação parte da identificação de categorias predefinidas (classes sociais, grupos, 

departamentos, etc.) seguindo-se um levantamento das unidades independentes entre si, as quais  

são posteriormente agregadas com a intenção de perceber a consistência no seu comportamento. 

Apesar da grande maioria das teorias sociológicas se debruçar ao nível do relacionamento entre os 

atores, o contributo mais significativo da análise das redes resulta da introdução de instrumentos 

técnicos que possibilitam avaliar empiricamente os postulados teóricos sobre a natureza das 

relações e o carácter estrutural das redes. Em síntese, a análise de redes facilita a operacionalização 

do conceito de estrutura social e abandona a utilização vaga e generalista que não se coadunava com 

o postulado duma ciência social concebida num quadro de rigor (Wassserman e Faust 1994; Scott 

2000; Varanda 2000). 

Existe ainda alguma perturbação relativamente ao significado atribuído à análise de redes sociais. 

Estas indefinições resultam de determinadas disciplinas e correntes dentro das mesmas disciplinas 

transmitirem vários significados e formas. Por outro lado, a multiplicidade de utilizações que são 

dadas ao conceito de rede em nada abona na sua clarificação. Por outro lado, a nível bibliográfico47, 

encontramos muita produção a nível internacional, ao invés do quadro nacional onde escasseiam ou 

quase não existem sinais de produção bibliográfica na área. 

Apesar destes avanços, a análise de redes sociais continua a estar associada a uma elite de cientistas 

sociais que dominam uma linguagem muito particular e que, em certa medida, pode funcionar como 

um obstáculo para os cientistas sociais mais familiarizados com a lógica dos atrib utos nas suas 

análises dos fenómenos sociais. 

Dentro desta linguagem muito particular, as matrizes e os grafos têm-se constituído como a principal 

ferramenta para traçar e apresentar as interações entre indivíduos, grupos e organizações.  

Por conseguinte, tal como referem Alejandro e Norman (2005) as características particulares da 

análise de redes sociais fazem com que as ferramentas estatísticas de uso corrente no seu todo não 

sejam adequadas para a análise das redes. 

                                                 

 

47 Marta Varanda (2000) apresenta como obras de referência generalista Lazega (1998), Scott (1991), Wellman, 

Berkowitz (1988), Wasserman e Galaskiewicz (1994), Degenne e Forsé (1994), Berkowitz (1982), Marsden e Lin (1982); 

obras mais direcionadas para questões metodológicas: Freeman, White e Romney (1992), Knoke (1982), Wasserman e 

Faust (1994); obras direcionadas para o estudo organizacional: Nohria e Eccles (1992), Evan (1978). 
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É por esta razão que, um pouco por todo o mundo, vários investigadores têm desenvolvido 

instrumentos matemáticos/informáticos específicos para a análise de redes sociais, nomeadamente 

ao nível de ferramentas que permitem criar e analisar indicadores que explicam a estrutura 

individual e coletiva duma determinada rede. 

1.1 O estudo das redes interorganizacionais 

Como tem sido referido ao longo deste artigo, as redes interorganizacionais são aplicadas, na teoria 

e na prática, para o estudo e compreensão duma multiplicidade de relações, facto este que nos 

permite reforçar a tese da noção de rede como algo de relativa abstração. Na prática, o estudo das 

redes interorganizacionais tem sido desenvolvido fundamentalmente ao nível da sua aplicação a joint 

ventures, alianças estratégicas, distritos industriais, consórcios, redes sociais, etc. 

Obviamente, este quadro apenas representa uma parte reduzida do verdadeiro cenário da produção 

teórica e prática sobre as redes interorganizacionais. Segundo Ebers e Grandori “o campo de 

investigação das redes é caracterizado por um elevado grau de heterogeneidade teórica e 

conceptual”.  

 Entre os principais campos de investigação das redes interorganizacionais, Ebers e Grandori (2002) 

destacam quatro: 

1. A perspetiva relacional para a formação de redes. Esta perspetiva  estuda a natureza dos 

laços/vínculos que se estabelecem entre as organizações. Estes laços podem assumir -se a nível 

institucional ou laços de carácter micro analítico (nível transacional). Os primeiros encontram-se 

associados à conceptualização das formas organizacionais e, os segundos encontram-se 

relacionados com os processos de transação. 

Ebers e Grandori (2002) reportam-se a três tipos de laços que se verificam entre as organizações: 

 Fluxo de recursos e atividades; 

 Fluxo de expectativas mútuas (associado às oportunidades e riscos de colaboração); 

 Fluxo de informação. 

2. Os custos das redes. Aqui os autores identificam dois tipos de custos: custos internos da rede e 

custos externos da rede. Os primeiros encontram-se ao nível da constituição, manutenção e 

administração das relações interorganizacionais como por exemplo, os custos de transação, 

informações, negociação, conflitos resultantes da participação na rede. Relativamente aos custos 

externos, os autores referem que geralmente são identificados muitos aspetos positivos, sendo 

como exemplo a constituição de joint ventures, consórcios, franchising, associações de empresas, 

etc. 

3. O significado da dinâmica das redes e desenvolvimento. O significado da rede para as 

organizações reveste-se em três aspetos fundamentais: troca de recursos entre os atores 

envolvidos na rede, troca de informações e troca de expectativas. 

4. Implicações na prática. Na prática as implicações para as organizações são múltiplas pelo que, 

reforçam os autores, a forma de colaboração deve estar extremamente bem definida, de forma a 

minimizar eventuais conflitos. 

Na investigação que sustenta este artigo foi privilegiada a perspetiva para a formação de redes 

interorganizacionais entre entidades formadoras. 
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2. As lógicas de cooperação entre os atores da rede 

Um dos conceitos estruturantes na compreensão das redes interorganizacionais assenta sobretudo 

no entendimento que se tem da «relação de troca». Sempre que se fala em rede é necessário que tal 

troca se verifique de forma interdependente, recíproca, dinâmica e continuamente. Esta troca tem o 

seu início a partir do momento em que são apercebidos os diversos tipos de interdependência entre 

atividades e recursos, não assumindo uma marca «discreta», mas assumindo-se como um processo 

no qual os atores aprendem sobre as suas capacidades e necessidades, reforçando essas 

interdependências na procura de valor. Quer isto também dizer que nenhuma das atividades é 

realizada de forma isolada, na medida em que cada ator se encontra envolvido numa rede de 

relacionamentos (Corvelo 2001).  

Este quadro de relacionamentos dos atores na rede pressupõe uma base de apreensão, modificação 

e adaptação aos outros que consigo interagem. Por conseguinte, este acumular de relacionamentos, 

sempre é influenciado por uma mudança numa das atividades, pressupõe adaptações ao longo das 

demais cadeias de atividade. Consequentemente, gera-se uma reciprocidade sustentada 

temporalmente, inspirada numa premissa de confiança entre os atores. 

De acordo com o modelo sueco de Hakansson e Johansson (1993), os atores da rede são identificados 

pelas atividades que executam e pelo número de recursos que controlam, encontrando -se ligados a 

outros atores, num primeiro nível, através de recursos e atividades. As atividades podem encontrar-

se conectadas em termos técnicos, administrativos, comerciais, etc. e os recursos partilhados podem 

ir desde a tecnologia até materiais e/ou matérias-primas e conhecimentos. 

Neste cenário uma questão assume uma relevância central: quais as motivações que estão na base da 

cooperação entre os atores da rede? Segundo Corvelo et al. (2001) os principais incentivos à 

cooperação assentam sobretudo no nível económico e na exploração de complementaridades com o 

objetivo de partilha de recursos e competências para criação de valor conjunto. 

3. A matriz de investigação 

Esta investigação procurou identificar a dinâmica da formação profissional no Alentejo Central, 

nomeadamente sobre a estrutura de relações que se estabelecia entre as entidades formadoras48. A 

inexistência de estudos que abordem o tema e a reflexão que se tem implementado em prol das 

exigências no Quadro Europeu de Qualificação (QEQ), tornaram este estudo de caso um aliciante para 

a análise e reflexão das políticas de formação a nível nacional e regional. A diversidade de entidades 

formadoras com sede no Alentejo Central e muitas outras que aqui operam geram uma dinâmica de 

formação aparentemente agressiva em prol da tentativa de canalização de apoios financeiros para a 

implementação de projetos e ações de formação profissional. 

Atendendo aos indícios de interações entre entidades formadoras do Alentejo Central, pretendeu -se 

identificar, como pergunta de partida para a investigação: quais as características e dinâmicas que 

                                                 

 

48 Só foram cconsideradas as relações interorganizacionais entre as entidades formadoras do Alentejo Central. Não se 

consideraram as relações das entidades formadoras com outras entidades externas (formadoras e não formadoras) pelo 

facto de se vir a obter uma rede de relações infindável pois, uma das dificuldades que se coloca na metodologia de Análise 

de Redes Sociais é a sabermos onde começa a rede e podermos não vir a encontrar o seu final.  



226 | Joaquim Fialho 

 

  

sustentam as redes de cooperação interoganizacional das entidades formadoras do Alentejo Central. 

Assim, face ao conhecimento etnográfico do terreno, à diversidade de entidades formadoras que 

operam no Alentejo Central e ao número de formandos envolvidos nas ações de formação 

profissional, partiu-se de princípio que existia uma dinâmica de cooperação e de relacionamentos 

interorganizacionais entre as entidades formadoras. Na assunção de que existe cooperação, 

pretendeu-se identificar a dinâmica da rede49, principalmente o tipo de rede, o que está na base da 

cooperação50 ou seja, como se estrutura a cooperação interorganizacional das entidades formadoras 

em causa. 

Na delimitação da investigação foram considerados três pilares: 

1. A delimitação organizacional/universo51: todas a entidades formadoras (30) acreditadas pelo 

IQF em Janeiro de 2006; 

2. A delimitação geográfica: NUT “Alentejo Central”; 

3. A delimitação temporal. Entidades acreditadas em 28 de janeiro de 2006. 

A nível estrutural, procurou-se identificar o número de interações existentes entre os participantes 

da rede em relação ao número potencial, nomeadamente a coesão da rede; enquanto que, a nível 

posicional, procurou-se estudar o posicionamento dos atores na rede, nomeadamente se são centrais, 

periféricos ou intermediários nas relações, através do recurso às medidas de centralidade, 

intermediação e de equivalência estrutural. 

Como principais instrumentos base para a recolha de informação foram utilizados o questionário 

sociométrico e a entrevista semiestruturada, sem negligenciar outros procedimentos, ta is como a 

análise documental e a observação nas organizações estudadas. 

4.Principais resultados da investigação 

Com a leitura do grafo (Fig. 1) e a análise da matriz que o sustenta, ancorada na apreciação estatística, 

culmina-se numa rede de baixa densidade. O cálculo desta medida no UCINET apresenta uma 

densidade média da rede de 11,84%, ou seja, uma densidade muito abaixo da razoabilidade. Quer 

isto dizer que, num quadro de 100% de relações possíveis (rede total), apenas se verificam 11,84% 

de interações entre as entidades formadoras. Por conseguinte, numa possibilidade máxima de 870 

interações na rede (30x29), apenas se registaram 103 fluxos de relacionamentos formais entre as 

entidades formadoras do Alentejo Central. 

                                                 

 
49 Pretendeu-se saber se a densidade, centralidade, proximidade, intermediação, a regularidade das relações na rede e 

como se estruturam. 

50 O quadro de cooperação preconizado assenta no tipo de recursos que se partilham na rede, como por exemplo recursos 

humanos (formandos e formadores), financeiros e técnicos/logísticos (salas de formação e outros equipamentos de apoio 

à formação). 

51 É importante referir que a listagem de entidades é dinâmica, com constantes entradas e saídas. Tal facto deve-se ao 

processo de renovação da acreditação. Assim, como critério de rigor na definição das entidades optou-se pelas que se 

encontravam acreditadas em janeiro de 2006, período em que esta investigação reuniu condições para avançar para 

trabalho de campo. 
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Por outro lado, considera-se abaixo da razoabilidade atendendo a que seria de esperar a definição de 

estratégias conjuntas de formação como caminho para a viabilização de Planos de Formação das 

entidades (entenda-se: evitar sobreposições de candidaturas a ações de formação). Contudo, esta 

baixa densidade, que se entende como negativa, é um fator determinante na identificação das 

fragilidades do mercado de formação local. Por exemplo, uma entidade formadora, no período da 

realização do trabalho de campo encontrava-se a operar, tendo o seu dirigente referido dificuldades 

em manter a sua atividade por influência direta da «agressividade do mercado». Alguns meses depois 

do trabalho de campo, a entidade encerrou por dificuldades de sustentação financeira.  

Por estes indicadores pode-se inferir também que estamos perante uma rede fraca, pautada por uma 

lógica de ausência de relacionamentos regulares entre as entidades formadoras. Porém, também é 

visível que as duas entidades formadoras públicas assumem um papel central na rede o que, numa 

primeira análise, nos remete para um quadro de maior influência comparativamente com as 

restantes entidades.  

Estas duas entidades públicas são importantes na rede porque são elas que determinam de forma 

indireta52 a dinâmica do mercado de formação. O facto de serem detentoras dum manancial de 

informação técnica, a posse de estruturas de formação bem apetrechadas em salas e equipamentos, 

a sua «maior» solidez em termos financeiros, transforma estas entidades em entidades de referência 

para as restantes entidades formadoras do Alentejo Central. 

Figura 1 Grafo rede formal 

 

Numa outra lógica de interação, a rede informal apresenta uma centralização de 40,39%, o que quer 

dizer que se está perante uma rede em cerca de 40% das relações de desenvolvem no centro da rede. 

A este cenário está associado o facto das duas entidades públicas se situarem no coração da rede e, 

                                                 

 
52 Utiliza-se a terminologia «forma indireta» pelo facto de não existir a definição de estratégias conjuntas de formação e 

pelo facto de se tratar duma influência identificada no trabalho de campo. Assim, apesar de não se registar uma influência 

e dependência direta das restantes entidades para com as entidades públicas, é certo que estas servem de referência para 

o mercado de formação. 
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sendo entidades bastante importantes na rede, são cumulativamente responsáveis por esta 

centralização. Por outro lado, este indicador de centralização evidencia qu e quanto mais afastadas 

estiverem as entidades do centro da rede, menor será a sua influência na rede. Este enfoque da 

centralização da rede consubstancia a tese da dependência de informação das restantes entidades 

formadoras para com as entidades públicas e permite concluir que: 

 Trata-se de uma rede estruturada em prol de laços fracos entre a generalidade das entidades; 

 Consubstancia-se a tese da proximidade entre as associações de desenvolvimento; 

 Enfatiza-se a tendência da centralidade (passiva) das entidades públicas, na medida em que 

são os principais elementos recetores de fluxos. 

Foi consensual durante as entrevistas, por parte de todos os atores, que o trabalho 

interorganizacional das entidades formadoras apresenta potencialidades e constrangimentos.   

Da análise das entrevistas, há um contrassenso objetivo entre o discurso e a prática dos atores. Assim, 

se atendermos que estamos perante uma rede de baixa densidade e pautada por uma dinâmica ténue 

em que sobressaem as entidades públicas, não restam muitas dúvidas que o discurso não 

corresponde à prática da rede. Mesmo assim, os atores enunciaram algumas das suas vantagens ao 

nível do trabalho interorganizacional. 

Segundo os atores, uma das principais vantagens do trabalho em rede assenta numa lógica de 

instrumentalização, em que a participação na rede pode ser um sinónimo de obtenção de dividendos 

e mais-valias. Igualmente, a principal potencialidade do trabalho interorganizacional (38,5%) tem 

por base a lógica da partilha de recursos entre entidades for madoras. 

5.Algumas considerações sobre a rede das entidades formadoras 

A matriz base desta investigação procurou identificar os relacionamentos que se estabelecem de 

forma regular entre as entidades formadoras do Alentejo Central. Partindo do pressuposto d e que a 

cooperação entre as entidades formadoras é um processo fundamental para o funcionamento 

articulado e sustentado do mercado de formação profissional, uma forma de evitar ofertas formativas 

«avulso» e sobrepostas e, fundamentalmente, um fator potenciador da qualidade da formação 

profissional, foram identificadas várias especificidades nas interações entre as entidades formadoras 

em estudo. 

Da análise dos dados identificaram-se duas tipologias de relações interorganizacionais distintas. A 

primeira, associada à forma de relação estabelecida (formal ou informal) e, uma segunda, ao tipo (ou 

essência) da relação: 

 Relação formal/informal (rede real) subjugada a papéis cultural e socialmente organizados 

assentes em lógicas de relacionamento formal (principal forma de relacionamento das 

entidades formadoras) e informal (ligeiramente menos utilizado). 

 Relação de intercâmbio. Ainda que estruturada por relacionamentos de baixa densidade, há 

registo de alguns recursos partilhados na rede através de formas de cooper ação muito 

peculiares. 

No centro conceptual das redes está a formação de capital social assente num quadro de normas de 

reciprocidade, informação e confiança presentes na rede e que se estruturam a partir de interações 

entre os atores da rede, conduzindo a benefícios diretos e indiretos, fundamentais para a 
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compreensão da rede. Na análise da rede das entidades formadoras e, atendendo à baixa densidade 

da rede, à maior absorção de fluxos por parte das duas entidades públicas; ao facto da formação se 

centrar fundamentalmente nos financiamentos disponíveis pelos Programas Comunitários, são 

alguns indicadores que sustentam uma rede de Capital Social ténue e duma confiança reservada. 

Porém, o facto de, em termos prospetivos isto é, aquilo que se espera que venha a ser a  «rede do 

futuro», os resultados apontam para uma densidade de 31,84%, a qual vem também confirmar o 

cenário descrito anteriormente no qual, numa lógica meramente prospetiva, a densidade não chega 

a atingir um valor médio (entenda-se cerca de 50%) reforçando a tese de que, mais importante que 

a interação interorganizacional, é a tentativa de absorção de apoios para a prossecução de ações de 

formação profissional. 

Segundo Granovetter (1974) os laços fortes e fracos influenciam os níveis de capital so cial. Os laços 

fortes são mais aptos para a mobilização de recursos assentes em questões de sociabilidade e 

denotam alguma dificuldade para serem mensuráveis, como resultado das relações cuja 

característica fundamental é a intensidade de contactos e a distância social. Os laços fracos assumem 

como principal característica a mobilização de recursos sedeados na esfera pública, formando um 

manancial de capital social cujos recursos disponíveis são partilhados por uma determinada 

comunidade política. 

Entre as fontes de capital social identificadas na rede estão: 

 Um género de consciência de classe desenvolvido de forma ténue entre as entidades 

formadoras em que, apesar de existir indícios de interações, existe uma solidariedade muito 

peculiar assente numa abertura organizacional moderada e numa lógica de confiança 

desconfiante. 

 Os recursos partilhados na rede configuram uma motivação instrumental baseada na troca de 

informações técnicas e de aconselhamento, numa lógica tendencialmente formal. 

Esta dinâmica que se estabelece na rede está intimamente ligada à confiança, ou seja, à capacidade 

de cada organização estabelecer relações com as suas congéneres, de as compreender e de as incluir 

no seu quadro de referência. Um pouco em oposição à lógica de Hobbes, em que «ter amigos é ter 

poder», as entidades formadoras vivem numa espécie de confiança desconfiante. Este pleonasmo 

procura refletir o sentimento da rede em que a afirmação dum dirigente duma entidade formadora 

vem elucidar o ambiente organizacional vivido: 

“as entidades vivem de costas voltadas. Mesmo que falem ou procurem agir em rede é só o 

discurso. Nós, por exemplo, procuramos estabelecer acordos com entidades fora da região. São 

mais recetivas, não operam no nosso mercado (por isso não nos fazem concorrência) e 

estabelecem-se relações de confiança mais puras.”(entrevista a dirigente de Entidade 

Formadora) 

As redes formais são talhadas num quadro de manobra de problemas previstos, enquanto que as 

redes informais são de natureza mais adaptativa e com maiores probabilidades de dar resposta aos 

problemas imprevistos. Também, estas redes informais permitem às organizações dar resposta a 

uma panóplia de problemas que possam surgir de forma imprevisível, numa espécie de reservatório 

de respostas para o imprevisto. Se associarmos a este quadro conceptual a rede tendencialmente 

formal das entidades formadoras, é licito afirmar que estamos perante uma dinâmica previsível, com 

potenciais dificuldades de se adaptar a novos problemas e com relações de confiança ténues.  
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Concluindo, a formação profissional assume uma importância estratégica ao nível da qualificação dos 

recursos humanos. Se esta última afirmação não suscita grandes dúvidas conceptuais, muitas d úvidas 

ficam em aberto quando estudamos um mercado particular de qualificação de recursos humanos 

duma das regiões mais desfavorecidas da União Europeia e constatamos que entre  as naturais 

vicissitudes socio-organizacionais da formação profissional estão questões inerentes a lógicas 

meramente economicistas de desenvolvimento de ações de formação profissional. Porque será que 

continuamos com os mais baixos índices de qualificações? Porque será a formação profissional um 

«negócio» apetecível? Porque será que o recrutamento de formandos é tão importante como o 

dinheiro? Onde estão os resultados de cerca de vinte anos de aplicação de apoios comunitários para 

a formação profissional?  
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Resumo 

A Comunidade São Francisco do Iratapuru, uma comunidade de populações tradicionais situada na foz do 
Rio Iratapuru, no Estado do Amapá é composta por 50 famílias que vivem especialmente da coleta da 
castanha-do-brasil, da caça e pesca para subsistência. Ela se encontra enquadrada dentro da Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável do Rio Iratapuru (RDSI), uma Unidade de Conservação criada em 1997. De 
acordo com a legislação brasileira, essas unidades têm como objetivo preservar a natureza e assegurar 
condições e meios necessários para a reprodução, melhoria da qualidade de vida e exploração dos recursos 
naturais pelas populações tradicionais. Buscam também valorizar, conservar e aperfeiçoar o conhecimento 
e as técnicas de manejo do ambiente, protegendo os recursos naturais necessários à sua subsistência, 
promovendo-as cultural, social e economicamente. Em 1991, a partir da organização social local e de uma 
prática de empreendedorismo social, cria-se a Cooperativa Mista dos Produtores Extrativistas do Rio 
Iratapuru -COMARU para apoiar os moradores na comercialização da castanha-do-brasil, buscando 
melhorar a geração de renda. O atual artigo é em estudo de caso da RDSI, com o objetivo de averiguar as 
ações de desenvolvimento local, empreendedorismo e conservação ambiental amparadas pelas ações da 
COMARU. Estas ações contribuíram para o empowerment comunitário, melhoria das ações de 
desenvolvimento local e conservação ambiental. 
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1. Introdução 

A Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Iratapuru (RDSI) é uma unidade de conservação 

(UC) estadual, criada pela Lei Estadual nº 392 de 11 de dezembro de 1997, com uma extensão oficial 

de 806.184 ha e situada nos municípios de Laranjal do Jari, Mazagão, Pedra Branca do Amapari e 

Porto Grande. 

A Lei nº 9.985/2000 que estabelece o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 

(SNUC), define a Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) como “uma área natural que abriga 

populações tradicionais, cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração dos 

recursos naturais, desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas locais e 

que desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e na manutenção da diversidade 

biológica” (MMA Brasil 2011, 13). O mesmo documento define como objetivo básico da RDS 

“preservar a natureza e, ao mesmo tempo, assegurar as condições e os meios necessários para a 

reprodução e a melhoria dos modos e da qualidade de vida e exploração dos recursos naturais das 

populações tradicionais, bem como valorizar, conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas 

de manejo do ambiente, desenvolvido por estas populações” (MMA Brasil 2011, 13-14). 

A criação da RDSI faz parte da política de apoio aos castanheiros do sul do Amapá, baseada nas 

diretrizes do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Amapá (PDSA) que tem como objetivo 

assegurar crédito, preço e mercado aos produtores de castanha por meio de apoio produtivo e 

incentivos econômicos. 

A comunidade São Francisco do Iratapuru vive principalmente da coleta da castanha -do-brasil, 

extraída de dentro da RDSI. Visando a melhoria dos processos de comercialização da castanha -do-

brasil e da geração de renda para a comunidade, criou-se a Cooperativa Mista de Produtores e 

Abstract 
The São Francisco do Iratapuru Community, a community of traditional population, located at the mouth 
of the Iratapuru River, in the State of Amapá, is made up of 50 families that live especially from Brazil nut, 
hunting and fishing for subsistence. This community is enclosed in The Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável do Rio Iratapuru (RDSI), a Conservation Unit - CU established in 1997. According to Brazilian 
legislation, these CU aim to preserve nature and ensure conditions and means necessary for reproduction, 
improvement of the quality of life and exploitation of natural resources by traditional populations. In 1991, 
based on local social organization and a practice of social entrepreneurship, the Cooperativa Mista dos 
Produtores Extrativistas do Rio Iratapuru – COMARU was created to support the residents of the 
community in Brazil nut commercialization, seeking to improve income generation. This paper is a study 
case on the RDSI and it questions the actions held by COMARU to promote local development, 
entrepreneurship and environmental conservation. These actions contributed to community 
empowerment, improved local development and environmental conservation. 
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Extrativistas do Rio Iratapuru – COMARU em 1991 que recebeu apoio do Governo do Estado do 

Amapá em vários projetos, entre os quais o Projeto Castanha-do-Brasil, posteriormente 

transformado em Programa. Vários outros apoios vieram na forma de financiamento ou 

fornecimento de infraestruturas para estabelecer na comunidade o almejado desenvolvimento 

sustentado. 

Nesse sentido a RDSI e a COMARU têm sido de fundamental importância para o desenvolvimento 

local das comunidades extrativistas, bem como para a prática do empreendedorismo, com especial 

atenção as questões relacionadas com a conservação dos recursos naturais.  

Este trabalho consiste em um estudo de caso da RDSI, com o objetivo de averiguar as ações de 

desenvolvimento local, empreendedorismo e conservação ambiental, especialmente na comunidade 

de São Francisco do Iratapuru, amparadas pelas ações da COMARU. As técnicas utilizadas nessa 

pesquisa consistem em trabalho de campo para levantamento e atualização de dados e análise 

documental de relatórios, legislação e trabalhos anteriores. 

2. As Reservas de Desenvolvimento Sustentável e o SNUC 

O SNUC foi instituído pela Lei Federal nº 9.985 de 18 de julho de 2000 e regulamentado pelo Decreto 

nº 4.340 de 22 de agosto de 2002, com o objetivo de definir termos e estabelecer critérios e normas 

para a criação, implantação e gestão de unidades de conservação no Brasil.  

As Reservas de Desenvolvimento Sustentável pertencem ao grupo das Unidades de Cons ervação de 

Uso Sustentável do SNUC e um breve enquadramento desta categoria de manejo na referida Lei é 

apresentado a seguir: 

§ 2o A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é de domínio público, sendo que as áreas particulares  

incluídas em seus limites devem ser, quando necessário, desapropriadas, de acordo com o que dispõe a 

lei. 

§ 3o O uso das áreas ocupadas pelas populações tradicionais será regulado de acordo com o disposto no 

art. 23 desta Lei e em regulamentação específica. 

§ 4o A Reserva de Desenvolvimento Sustentável será gerida por um Conselho Deliberativo, presidido pelo 

órgão responsável por sua administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de 

organizações da sociedade civil e das populações tradicionais residentes na área, conforme se dispuser 

em regulamento e no ato de criação da unidade. 

§ 5o As atividades desenvolvidas na Reserva de Desenvolvimento Sustentável obedecerão às seguintes  

condições: 

I - é permitida e incentivada a visitação pública, desde que compatível com os interesses locais e de acordo 

com o disposto no Plano de Manejo da área; 

II - é permitida e incentivada a pesquisa científica voltada à conservação da natureza, à melhor relação das 

populações residentes com seu meio e à educação ambiental, sujeitando-se à prévia autorização do órgão 

responsável pela administração da unidade, às condições e restrições por este estabelecida e às normas 

previstas em regulamento; 

III - deve ser sempre considerado o equilíbrio dinâmico entre o tamanho da população e a conservação; e 

IV - é admitida a exploração de componentes dos ecossistemas naturais em regime de manejo sustentável  

e a substituição da cobertura vegetal por espécies cultiváveis, desde que sujeitas ao zoneamento, às 

limitações legais e ao Plano de Manejo da área. 
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§ 6o O Plano de Manejo da Reserva de Desenvolvimento Sustentável definirá as zonas de proteção integral ,  

de uso sustentável e de amortecimento e corredores ecológicos, e será aprovado pelo Conselho 

Deliberativo da unidade (BRASIL 2011, 14). 

Conforme comenta World Wild Fund – WWF (2006), há várias dúvidas e indefinições acerca desta 

categoria de manejo entre órgãos executores do SNUC, que fazem com que diferentes processos de 

criação, implantação e gestão destas unidades de conservação sejam adotados no Brasil. Soma-se a 

esta dificuldade a falta de regulamentação específica que gera conflitos entre grupos de interesse.  

3. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Iratapuru 

A RDSI é uma Unidade de Conservação, criada em 1997, com extensão de 806.184 ha, 

compreendendo parte da região amazônica brasileira. Atualmente não há pessoas residindo no 

interior da RDSI, mas muitas das famílias que hoje vivem na comunidade de São Francisco do 

Iratapuru moravam antes a montante do Rio Iratapuru e se transferiram para a vila em busca de 

melhores condições de assistência social. Assim, os castanheiros das comunidades mantém seus lares 

nas vilas na foz do Rio Iratapuru e nas comunidades vizinhas, mas passam parte do período de safra 

em suas colocações de castanhais dentro da RDSI. 

No SNUC, a categoria de manejo denominada Reserva de Desenvolvimento Sustentável permite a 

existência de comunidades em seu interior e que estas utilizem dos recursos naturais protegidos pela 

UC. Atualmente existem no entorno da RDSI seis comunidades e um distrito, conforme a Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Lista de comunidades, localização, situação atual e número aproximado de moradores do 
entorno da RDSI no ano de 2011 e atualização em 2014. 

Comunidade Munic ípio  Local ização  
Nº 

Pessoas 
2011  

Nº 
Famíl ias 

2011  

Nº 
Pessoas 

2014  

Nº 
Famíl ias 

2014  

São Francisco 

do Iratapuru 

Laranjal do Jari Foz do rio Iratapuru no rio Jari a 

40 km dos limites da RDSI 

200 32 220 50 

Santo Antônio 
da Cachoeira 

Laranjal do Jari Margem esquerda do rio Jari na 
Cachoeira de Santo Antônio a 

54 km dos limites da RDSI 

150 25 120 22 

Padaria Laranjal do Jari Margem esquerda do rio Jari a 
64 km dos limites da RDSI 

250 46 280 40 

São José Laranjal do Jari Margem esquerda do rio Jari a 

59 km dos limites da RDSI 

62 12 59 10 

Distrito do 
Cupixi 

Porto Grande Ponte do rio Cupixi no km 42 da 
BR-210 “Rodovia Perimetral 
Norte” a 80 km do limite da 

RDSI 

300 150 390 165 

São José do 
Cupixi 

Porto Grande Margem esquerda do rio Cupixi, 
a 11km a montante da ponte da 

BR-210 e 51 km a jusante do 
limite da RDSI 

61 13 22 04 

São Miguel do 
Cupixi 

Porto Grande Margem esquerda do rio Cupixi, 
a 55 km a montante da ponte 

da BR-210 e 22 km a jusante do 
limite da RDSI 

36 6 37 10 

Total    1059  284  1128  301  

Fonte: Hamadryas 2015 
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Exceção feita a São Francisco do Iratapuru, as demais comunidades do entorno da RDSI são pouco 

estudadas, conhecidas e amparadas pelo poder público ou pelo terceiro setor em seus aspetos sociais, 

culturais e econômicos. Mesmo informações básicas, quando disponíveis, normalmente são 

fragmentadas, esparsas e desatualizadas. No caso de São Francisco do Iratapuru esta comunidade 

tem sido estudada desde a criação da COMARU, em 1991, com objetivos variados, devido, 

parcialmente, à criação da RDSI e aos projetos de desenvolvimento propostos para a região  

(Hamadryas 2015). 

Em função dos grandes empreendimentos implementados ou planejados para a região sul do entorno 

da RDSI, também já foram estudadas em menor grau as comunidades de Santo Antônio da Cachoeira, 

Retiro, Padaria, São José, São Miguel do Cupixi, São José do Cupixi e o distrito do Cupixi. Na região 

norte, a RDSI é visitada ainda mais esporadicamente, apenas por usuários da Vila do Cupixi devido à 

distância e dificuldade de acesso a partir de certa altura do Rio Cupixi, que passa a apresentar 

corredeiras seguidas. 

O trabalho de campo realizado nesta pesquisa contemplou visita às comunidades: São Francisco do 

Iratapuru, Santo Antônio da Cachoeira, São José (comunidade reconhecida como quilombola em 

2014), Padaria, São Miguel do Cupixi, São José do Cupixi (também conhecida como São Raimundo) e 

o distrito do Cupixi com o objetivo de atualizar e coletar informações básicas sobre essas 

comunidades, para compreender minimamente as relações das populações do entorno com a RDSI. 

Pelo fato de a COMARU estar situada em São Francisco do Iratapuru, o foco maior desse trabalho é 

nesta comunidade. 

4. A Comunidade São Francisco do Iratapuru, a COMARU e a RDSI 

Embora vários pesquisadores já tenham circulado pela vila, desde 1990 o trabalho mais recente e 

completo de pesquisa na comunidade de São Francisco do Iratapuru foi realizado pela empresa de 

consultoria Amapaz, entre 2002 e 2004, com o objetivo de planejar o seu desenvolvimento, tendo em 

vista o contrato assinado entre a COMARU e a Natura Cosméticos naquela épo ca (Amapaz 2004). 

O documento elaborado pela Amapaz contém informações detalhadas de vários aspetos da vila, 

abordando as relações sociais e a infraestrutura disponível na época dos levantamentos de dados, 

entre outros. Para a atualização das informações sobre a comunidade para o plano de manejo da 

RDSI, foi realizado em julho de 2014 mais um trabalho de campo.  

A vila São Francisco do Iratapuru está localizada na foz do Rio Iratapuru. Surgiu no início da década 

de 1990 quando cerca de 22 famílias que viviam à montante do rio Iratapuru resolveram se reunir 

em uma comunidade mais próxima de Laranjal do Jari para conseguir melhor atendimento dos 

serviços sociais. Foi quando também criaram sua primeira cooperativa de extrativistas, a COMARU.  

O projeto de construção da Usina Hidroelétrica Santo Antônio – UHE Santo Antônio, em curso desde 

a década de 70 pela Jari Celulose S.A. e que teve seu auge na década de 80, também contribuiu para 

que as famílias daquela região buscassem reunir-se e organizar-se para reivindicar seus direitos ante 

as pressões decorrentes do possível empreendimento privado. 

No final do ano de 2004 a vila era composta por 194 pessoas distribuídas em 32 famílias e 32 casas 

(Amapaz 2004). A população flutuante pode crescer em até 60 pessoas durante a safra da castanha. 

Em 2014, com a atualização dos dados em campo, registrou-se a presença de 220 pessoas na vila, 

distribuídas em 50 famílias e 34 casas. 
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Com a construção da UHE Santo Antônio, 14 famílias foram realocadas da margem do Rio Iratapuru 

para a nova vila construída pela Energias de Portugal – EDP.  As demais famílias residiam em pontos 

mais centrais da vila. Ao final da negociação com a EDP todas as 50 famílias foram realocadas nas 34 

casas novas que formam a nova vila. 

Na vila São Francisco do Iratapuru há uma escola municipal, que atende aos alunos até o nono ano 

do ensino fundamental. A escola está sendo ampliada para melhorar o atendimento dos alunos. Em 

agosto de 2014 haviam 28 alunos matriculados na escola. A partir do nono ano do ensino  

fundamental os alunos têm que deixar a comunidade para estudar em Laranjal do Jari.  

Com a construção da nova vila, as residências passaram a ser atendidas por um novo sistema de 

abastecimento de água e esgoto construído pela EDP. O sistema de abastecimento de água é composto 

de captação superficial no Rio Iratapuru, tratamento convencional com hipoclorito de sódio, 

reservação elevada em concreto armado e rede de distribuição em canos pvc, garantindo o 

atendimento de 100% da localidade(SEMA - AP 2014). 

Os moradores de São Francisco do Iratapuru têm na coleta da castanha-do-brasil a principal fonte de 

renda, gerando em torno de um salário mínimo mensal. Entretanto, foi observada na comunidade 

uma forte relação com a caça, realizada pelos moradores, e que consiste em abater maiores 

quantidades de animais para serem vendidos na própria comunidade. Segundo alguns moradores, 

essa prática tem acontecido de forma sistemática, sendo que em alguns casos o quilo da caça é 

vendido por R$80,00 a R$100,00. As espécies mais consumidas são catitu, jacaré, mutum, paca e 

veado. Existe também uma questão que é cultural, onde pessoas nascidas na comunidade, mas que 

atualmente residem nas cidades, que quando visitam os parentes levam consigo quantidades de 

carne de caça. Na reunião realizada na comunidade vários moradores disseram que o tema já foi 

debatido, mas que é muito difícil a mudança de hábito em relação a essa forma de caça, pois não existe 

fiscalização sistemática na RDSI. 

A comunidade também pratica a pesca, extraindo na RDSI os seguintes peixes: trairão, surubim e 

pacuaçu. Em áreas na zona de amortecimento da RDSI os mesmos têm pescado tucunaré, pacu, 

pacuaçu, pacuaçu e o aratu. O artefato de pesca mais utilizado é a malhadeira. Três pessoas da 

comunidade estão cadastradas na colônia Z 10, como pescadores profissionais e recebem o seguro 

defeso do governo federal. 

Segundo os moradores, várias pessoas de fora da comunidade buscam constantemente entrar na 

RDSI para pescar e caçar sem autorização da Secretaria de Estado do  Meio Ambiente do Amapá – 

SEMA-AP. Porém os moradores orientam os mesmos dizendo que não é possível pescar e caçar na 

RDSI, mas sugerem que operações de educação e fiscalização sejam realizadas com maior frequência 

na RDSI. 

Há na comunidade a Associação da População Tradicional da Biodiversidade da Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável do Rio Iratapuru – BIORIO e a Cooperativa COMARU. Em 2010 foi 

realizado o Laudo Antropológico (LA) que se refere ao acompanhamento do processo de obtenção 

de anuência e assinatura de contrato de repartição de benefícios por acesso ao Conhecimento 

Tradicional Associado (CTA) à espécie Bertholletia excelsa, conhecida como castanha-do-brasil, para 

fins de bioprospecção e desenvolvimento tecnológico, firmado entre a empresa Natur a Inovação e 

Tecnologia de Produtos Ltda. e a BIORIO, representando a comunidade de São Francisco do 

Iratapuru. De acordo com Allegretti (2010): “o LA é o resultado do acompanhamento da negociação 
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e assinatura de dois documentos: o Termo de Anuência Prévia e o Contrato de Repartição de 

Benefícios por Acesso ao Conhecimento Tradicional Associado”.  

O Termo de Anuência Prévia foi firmado com o objetivo de obter o consentimento da comunidade 

para o uso do conhecimento tradicional associado à castanha-do-brasil para os fins de bioprospecção 

e desenvolvimento tecnológico de processos e produtos que se utilizem de referido conhecimento 

tradicional associado. De acordo com Allegretti (2010): “o Contrato de Repartição de Benefícios por 

Acesso ao Conhecimento Tradicional Associado define a forma de repartição dos benefícios gerados 

pela comercialização dos processos e produtos desenvolvidos a partir do acesso ao conhecimento 

tradicional associado à castanha-do-brasil, utilizada como fonte para a criação de novas matérias 

primas e novos produtos” (Allegretti 2010). 

O contrato com a empresa Natura tem sido negociado e renovado a cada ano. Em 2010 foram 

vendidas 10 toneladas de castanha, em 2011 foram vendidas 06 toneladas, em 2012 foram vendidas 

para a empresa 08 toneladas de castanha, em 2013 foram vendidos 1.800 kg, e em 2014 foram 

vendidos 1.800 kg (Hamadryas 2015).  

A COMARU comercializa outros produtos além da castanha-do-brasil in natura, nomeadamente: o 

óleo da castanha, que a COMARU tem vendido somente para a Natura.  Há uma busca de novos 

compradores para o óleo, torta e farinha de castanha. No momento as discussões para a compra estão 

sendo desenvolvidas com a Cooperativa BERACA. 

Outro produto é o breu-branco que a COMARU, a partir de 2004, vendeu pequenas quantidades de 

resina em caráter experimental para a NATURA.  O contrato de venda da resina vai até 2015. O breu -

branco vem sendo explorado na área de amortecimento da RDSI, nas colocações Mané Preto, Lasca e 

Fé em Deus. A área de coleta fica a 12 horas de voadeira da comunidade.  A resina vem sendo vendida 

desde 2004 para a NATURA ao preço de R$26,68 o quilo, sendo o valor do quilo o mesmo desde 2004. 

De 2004 a 2007 a safra variou entre 40 kg e 50 kg. De 2008 a 2012 foi de 92 kg, em 2013 foi de 85 kg 

e em 2014 foi de 80 kg. Devido a dificuldade para a retirada do breu-branco, apenas 4 pessoas da 

comunidade trabalham com a coleta do mesmo. Um ponto importante mencionado pela COMARU foi 

a importância dos cursos oferecidos para os interessados na coleta do breu -branco.  

Até julho de 2014 havia 14 pessoas trabalhando na COMARU. A perspetiva é que a partir de agosto 

de 2014 sejam contratadas mais 6 pessoas. Dentre os contratados estão jovens da comunidade que 

saíram para estudar o curso de Técnico em Agropecuária e retornaram para trabalhar na cooperativa. 

Visando agregar valor ao produto dos castanheiros, já foram implementados projetos de fabricação 

de biscoito de castanha, a partir da massa da castanha que sobra após a prensagem para extração do 

óleo. Isso caracteriza uma ampliação dos produtos comercializados pela cooperativa, o que fortalece 

e expande o negócio. 

Alguns poucos moradores mantêm suas roças de mandioca e criam porcos, galinhas e mesmo bois e 

vacas para subsistência. Há, ainda, uma parcela da população que depende de aposentadoria para 

sobreviver. 

A relação dos moradores de São Francisco do Iratapuru com a RDSI remonta há quase 70 anos, pelas 

famílias que chegaram à região atualmente pertencente à Reserva, considerando -se as saídas e 

retornos de moradores. A Amapaz (2004) constatou 13 moradores estabelecidos com a primeira 

migração para a região, ocorrida na década de 40. Uma segunda migração ocorreu entre 1970 e 1991, 

à qual pertencem ou descendem parte dos atuais moradores. Entre 1993 e 2000 parentes dos 
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moradores de São Francisco migraram ou retornaram à vila em busca de trabalho e, a partir deste 

ano, surgiram também imigrantes sem qualquer laço de parentesco com os habitantes locais. Estes 

fluxos migratórios resultaram em uma composição de 31% de morado res há mais de 20 anos e de 

69% de moradores há menos de 20 anos em São Francisco do Iratapuru (Amapaz 2004). 

Os moradores são predominantemente extrativistas que concentram na castanha -do-brasil o seu 

principal produto extraído da floresta. Outras matérias já foram extraídas no passado, algumas vezes 

acompanhando um ciclo, outras, somente como alternativa de renda ou experimentação. Entre estes 

produtos constam a balata, a seringa, a andiroba, o breu-branco, o cipó-titica, copaíba, açaí e o leite 

da maçaranduba. 

5. Conclusão 

A Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Iratapuru foi criada visando a proteção de floresta 

da região amazônica e apoio aos castanheiros da região sul do estado do Amapá, assegurando crédito, 

preço e mercado por meio das diretrizes do PDSA. Observa-se que a comunidade de entorno da RDSI 

com maior desenvolvimento empreendedor, a partir das ações que envolvem a RDSI, é a de São 

Francisco do Iratapuru, que vive especialmente da coleta da castanha-do-brasil, extraído de dentro 

da RDSI. Foi nessa comunidade que se criou a COMARU para buscar melhoria dos processos de 

comercialização da castanha-do-brasil e da geração de renda para a comunidade. A criação da 

COMARU, a partir da organização social local e de uma prática de empreendedorismo social, tem 

propiciado aos extrativistas uma dinâmica melhor de comercialização da castanha-do-brasil. 

Nesse sentido ações oriundas da implantação da RDSI e da COMARU contribuíram para o 

desenvolvimento local das comunidades extrativistas, pois a cooperativa faz gerar emprego e renda 

no local, contribuindo para o desenvolvimento comunitário e dando ocupação aos moradores, os 

quais continuam com suas produções e criações para subsistência. Quanto ao empreendedorismo, a 

própria criação da cooperativa já evidencia essa potencialidade local, cujas melhorias consequentes 

compreendem aperfeiçoamento da gestão e ampliação do portfólio de produtos oferecidos pela 

COMARU, como o óleo e o biscoito de castanha. 

Uma especial atenção é dada às questões relacionadas com a conservação dos recursos naturais, pois 

são fundamentais para se manter uma UC. Observa-se a adoção de práticas de manejo sustentável 

com conscientização da importância dessas práticas pelos moradores. Além disso, tem buscado 

valorizar, conservar e aperfeiçoar o conhecimento para a proteção dos recursos naturais necessários 

à sua subsistência, promovendo-as cultural, social e economicamente.  

Em suma, considerando que as RDS têm como objetivo preservar a natureza assegurando condições 

e meios necessários para a reprodução, melhoria da qualidade de vida e exploração dos recursos 

naturais pelas populações tradicionais, tem-se claras na RDSI ações de conservação ambiental, 

principalmente relacionada ao manejo sustentável dos castanhais; empreendedorismo com a 

cooperativa e empowerment comunitário com melhoria no acesso à serviço, organização e 

empoderamento na busca de seus direitos, o que contribui para o desenvolvimento local da 

comunidade. 
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Resumo 
Quanto a nós, a avaliação do impacto Social ou avaliação deve diferenciar-se ao longo de três diferentes 
linhas de pensamento (dimensões analíticas).  

 Primeiro: o nível de análise [micro, meso e macro]  
 Segundo: o espetro temporal [a curto prazo, médio prazo e a longo prazo]  
 Terceiro: o subsistema social ou subdimensão [económico, político, social e cultural] 

Tendo em conta as dimensões de análise acima mencionadas implica que quando estamos a lidar com 
impacto Social devemos adotar um quadro analítico "tridimensional" e não um modelo com uma ou duas 
dimensões, como a maioria dos sistemas de avaliação tem adotado até agora. 

Abstract 
As far as Social Impact assessment or evaluation is concerned we should differentiate along three different 
lines of thought (analytical dimensions). 

 First: the level of analysis [micro, meso and macro] 
 Second: the time span [short-term, medium-term and long-term] 
 Third: the societal sub-system or sub-dimension [economic, political, social and cultural] 

Taking into account the above mentioned dimensions of analysis it means that when we are dealing with 
Social Impact we should adopt a “three dimensional” analytical framework and not a one dimensional 
schema or a two dimensional model, as the majority of systems of assessment have used so far. 
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Social impact assessment 

As far as Social Impact (SI) assessment or evaluation is concerned we should differentiate along three 

different lines of thought (analytical dimensions). 

 First: the level of analysis [micro, meso and macro] 

 Second: the time span [short-term, medium-term and long-term] 

 Third: the societal sub-system or sub-dimension [economic, political, social and cultural] 

Taking into account the above mentioned dimensions of analysis it means that when we are dealing 

with Social Impact we should adopt a “three dimensional” analytical framework and not a one 

dimensional schema or a two dimensional model, as the majority of systems of assessment have used 

so far. 

This three dimensional framework can be represented graphica lly as a “cube”53. Therefore each SI 

assessment process should be decided ex ante at which level of analysis it will be applied, which 

time span it will adopt and which societal dimension it will take into consideration. For instance 

we can analyze at the micro level the effect on the life styles of the beneficiaries of a program. This 

can be done in the short (immediately after the program ended) mid (in one year) or long term (in 

three to five years) period of time. Moreover we can try to find out which impacts the program had 

for the user in one, two, three or all the four societal dimensions of his/her life: economic condition 

(income, job, etc.), political participation (level of civic engagement), social connection (social capital, 

quantity and quality of his/her networks of relationship with others), and cultural (moral) frame: did 

his/her set of value changed? And in which direction? 

 

                                                 

 
53 The idea of a “cube” came from Simsa, Rauscher, Schober and Moder (2014). 

 



Atas do Congresso Internacional de Intervença o Social, Inovaça o e Empreendedorismo | 243 

 

 

Since it is not possible to evaluate (measure) everything for any kind of program, service, project or 

organization, it should be adopted a criterion of “proportionality” in order not to waste the already 

scarce resources available trying to measure what cannot be measured. 

So, in some cases (the majority) it will be possible to evaluate the input-processes-output (short-

term) value creation chain; in some others (a smaller group) it will be possible to assess also the 

outcome/influence (mid-term); and in very few others (a minority of cases) it will be possible to 

analyze also the impacts/effects (long-term) produced by the program/service/organization 

activities. 

It should be recognized that, in the last decade, there has been an increasing and converging interest 

among policy makers, scholars and researchers, and third sector practitioners concerning the social 

added value nonprofit organizations and social enterprises (NPO/SE) create in the society as a whole.  

There are many factors inducing a pressure on NPO/SE towards the adoption of assessment systems 

for the evaluation of the (social) impact produced by their activities and programs; among them a 

key-role is played by the economic and financial crisis started in October 2008, and the consequent 

shrinkage of financial resources both for institutional donors (grant-making foundations) and public 

administration. 

The point is: where does this pressure came from? And why now? There are, at least, three main 

reasons explaining these trends. 

First of all there is a wide change in the attitude of the citizens as consumers towards the role and 

function of private for profit enterprises in society. This change in life styles, opinions and attitudes 

put pressure on firms influencing their corporate behavior, pushing them to adopt a more social 

responsible orientation towards the environment and its stakeholders. 

The corporations are asked nowadays to fulfill the requirements of a “triple bottom line”: the 

monetary rewards of the shareholders (economic feasibility); the improvement in quality of life of 

several stakeholders: workers, clients/users, suppliers, people living in the lo cal community where 

the enterprise is located (social sustainability); the preservation of the natural environment 

(responsibility towards the new generations). 

 

 

 

Secondly in the last two decades there has been a deep process of reform in the Public Administration, 

involving the top managerial levels, due to the adoption of the principles of the so called “New Public 

Management”. 

This new managerial style stresses the public administration officials to embrace “market” or 

“business-like” techniques in the planning, implementation, delivering and evaluation of services and 

 

This trend goes in the direction of the necessity for the corporations to act in a more transparent way 
(publicness and social accountability) and be able to demonstrate their impacts (positive or negative ) in 

the terr itor ies where they are located.  
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provisions, such as: cost-benefits analysis, goal-achievement, project-planning, direct personal 

responsibility, system of incentives (rewards) and penalties. 

This trend put a pressure on the public managers to demonstrate the results of their actions 

(efficiency and effectiveness) and of the work of the offices they are leading. Since in many fields of 

activities (welfare, health, education) the public bodies operate through (by means of)  third sector – 

nonprofit suppliers, this new managerial philosophy implies a growing (increasing) request these 

organizations to show the (social) impact of their programs and services delivered under contract 

with the public administration (value for money). 

In parallel in many western countries the systems of welfare provisions undertake a deep and wide 

reform process (Hemerijck 2012a and 2012b; Pierson 2001, 2011) inspired by the so called 

“personalization” principle, aimed to give to the citizen (the f inal beneficiary of services provision) 

more “power of choice” and “voice” (empowerment). 

This reform implied a radical change in the way public bodies sustain and finance the delivering of 

social, health and education services by third parties. This change has been defined as the movement 

from “supply-side” to “demand-side” model of financing the provision of services (Standing, 2004). 

The new model of financing implies the implementation of an “accreditation procedure” through 

which the suppliers should be recognized by a specialized Agency (public body) to be qualified 

(licensed) to deliver a specific typology of services (or a set of services).  

It is easy to see as this new model of financing put the deliverers in competition among them in order 

to attract (to catch) the former users of welfare provisions, now “clients” in the social market. The 

competition stresses the capacity and the ability of the social services deliverers to demonstrate the 

effectiveness of their operational structure, in respect to  the other possible competitors (both for 

profit and nonprofit). 

 

 

 

Thirdly there is a wide movement inside the so called Third Sector (meaning organizations that are 

not private for profit (business) neither part of the public administration structure) toward the 

“marketization” or “commercialization” of their activities and the “professionalization” of their 

human resources (both paid staff and volunteers). 

The first phenomenon “marketization” indicate the growing tendency of NPO / SE to sell their goods  

and services directly to the clients (Brennan, Cass, Himmelweit, Szebehely 2012; Meagher and 

Szebehely 2013). The income structure of NPO / SE is undergoing (undertaking) a deep change 

showing an increasing quota of revenues coming from direct selling and a corresponding decrease of 

those originated from “donations” and contracts with the public administration.  

This new differentiation of the portfolio of the NPO / SE entails the outbreak of new forms of 

organization which present characteristic of the three principal typologies: firms (for profit sector), 

 

This constitutes another very powerful incentive toward the adoption of systems of social  impact 

assessment among the NPO / SE working the welfare field.  
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bureau (public sector) and associations (nonprofit / third sector). Some authors have called this 

phenomena “hybridization” and the result of the organizational process “hybrid organizations” 

(Billis, 2010). 

 

 

 

The second aspect, professionalization, is concerning the trend toward a progressive substitution of 

volunteers with paid staff in the key positions of NPO/SE, which take place in the last two decade of 

the previous century. This tendency related to the hiring of high skilled and high educated personnel 

in the mid and top management positions in the nonprofit sector, is due by both the development of 

Master degrees in “nonprofit management” and “social entrepreneurship leadership” in many 

Universities (especially in Business Schools); and the increasing complexity of the accreditation 

process and the requirements imposed by the public administration in order to enter in the “social 

market” of care services. 

 

 

 

At the Department of Sociology of Bologna University, in the framework of Ce.S.I.S. (Research Center 

on Social Innovation) under the Direction of Prof. Pierpaolo Donati54, has been created a line of 

research concerning the Social Value of Third Sector organizations. 

The Ce.S.I.S. is well known, in Italy, for its long standing research program on civil society 

organizations, welfare systems, social policies, voluntary organizations, nonprofit organizations, and 

more recently social capital, relational goods, the principle of subsidiarity as guide for social policy 

implementation. 

 

                                                 

 

54 Pierpaolo Donati is a well known Italian sociologist, the founder of the “Relational Theory of Society”. For 

an overview of the relational theory see: http://www.relationalstudies.net/ 

 

Also this trend goes in the direction of pushing the capacity of the new (social) enterprises (Defourny, 

Hulgard, Pestoff, 2014) to demonstrate the (social) impact of their  activities comparing to the 

“traditional” nonprofit organizations based mainly on donatives income.  

 

 

The presence of more professionals in the organizational structure, a lso, pushes in the direction of 

adopting a wide array of systems of evaluation and assessment of organization’s performance and 

impact. 

 



246 | Andrea Bassi 

 

  

 

 

Fig. 1 - Converging trends (pressures) toward the adoption of Social Impact assessment measurement 

systems in Social Enterprises. 

 

Starting at the end of the first decade of 2000, a sub-unit of research has been organized in order to 

carry-on a research program called S.A.V.E. – Social Added Value evaluation, under the coordination 

of Prof. Andrea Bassi. The main goal of the research team is to analyze the capacity of Nonprofit 

Organizations/Social Enterprises – mainly working in the field of welfare services - to produce 

relational goods and to create social capital in the community they are embedded in. These two 

capacities are the specific social added value (social impact) that the NPO/SE provide for the society 

as a whole. 

Pathways for future studies and research 

There are three main domains in which the research can improve substantially the knowledge of 

Social Value and Social Impact in the next few years: 

a) Theory/Epistemology = the question of “Definition” (Schools of thought, approaches, theories, 

paradigms); 

b) Methodology = the question of “Metrics” (measurement, unit of measure, monetary vs. non 

monetary); 

c) Empirical enquiry: the question of “Indicators” (quantitative vs. qualitative; tangible vs. 

intangible; objective vs. subjective). 

  



Atas do Congresso Internacional de Intervença o Social, Inovaça o e Empreendedorismo | 247 

 

 

References 

Bassi, Andrea. 2013. “How to measure the intangibles - Towards a system of indicators (S.A.V.E.) for 

the measurement of the performance of social enterprises”. In Challenge Social Innovation. Potentials 

for Business, Social Entrepreneurship, Welfare and Civil Society, edited by Franz Hans-Werner, Jürgen 

Howaldt, and Josef Hochgerner, 326-350. Berlin: Springer. 

Bassi, Andrea. 2014. “The Social Added Value of Third Sector Organizations”. In Third Sector, 

Partnerships and Social Outcome. The Cases of Italy and Ireland, edited by Lucia Boccacin, 76-108. 

Milano: Vita e Pensiero, Milano. 

Bassi, Andrea, and Giorgia Vincenti. 2014. “Toward a New Metrics for the Evaluation of the Social 

Added Value of Social Enterprises”. Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa 82: 9-42. 

Brennan, Deborah, Bettina Cass, Susan Himmelweit, and Marta Szebehely. 2012. “The marketisation 

of care: rationales and consequences in Nordic and liberal care regimes”. Journal of European Social 

Policy 22: 377-391. 

Hemerijck, Anton. 2012a. “When changing Welfare States and Eurocrisis meet”. Sociologica 1: 1-50. 

Hemerijck, Anton. 2012b. “Retrenchment, Redistribution, Capacitating Welfare Provision, and 

institutional Coherence after the Eurozone’s austerity reflex”. Sociologica, Fascicolo 1, gennaio-aprile: 

1-21. 

Meagher, Gabrielle, and Marta Szebehely. eds. 2013. Marketization in Nordic eldercare: a research 

report on legislation, oversight, extent and consequences. Stockholm Studies in Social Work 30. 

Pierson, Paul. ed. 2001. The New Politics of the Welfare State. Oxford: Oxford University Press. 

Pierson, Paul. 2011. “The Welfare State over the very long run”. Zentrum für Sozialpolitik, Universität 

Bremen, ZeS-Working Paper 2. 

Simsa, Ruth, Olivia Rauscher, Christian Schober, and Clara Moder. 2014. “Methodological Guideline 

for Impact Assessment”. Working Paper 01. Available at: 

http://thirdsectorimpact.eu/site/assets/uploads/post/methodological-guideline-impact-

assessment/TSI_WorkingPaper_012014_Impact.pdf 

Standing, Hilary. 2004. Understanding the ‘demand side’ in service delivery. Definitions, frameworks 

and tools from the health sector. London: DFID Health Systems Resource Center. 

 

 



 

  

 

 


