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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a Iniciativa de Empreendedorismo Social - Construir um ecossistema para 
promover as empresas sociais no centro da economia e da inovação sociais

(2012/2004(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões, de 18 de abril de 2012, 
intitulada «Uma recuperação geradora de emprego» (COM(2012)0173),

– Tendo em conta o documento de trabalho da Secção Especializada do Mercado Único, 
Produção e Consumo sobre a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões intitulada 
«Iniciativa de Empreendedorismo Social – Construir um ecossistema para promover as 
empresas sociais no centro da economia e da inovação sociais», INT/606 de 22 de 
fevereiro de 2012,

– Tendo em conta a Proposta de regulamento do Conselho, de 8 de fevereiro de 2012, 
relativo ao Estatuto da Fundação Europeia (FE) (COM(2012)0035),

– Tendo em conta a Proposta da Comissão, de 20 de dezembro de 2011, para uma diretiva 
relativa aos contratos públicos (COM(2011)0896), 

– Tendo em conta a Proposta da Comissão, de 7 de dezembro de 2011, para um regulamento 
relativo aos Fundos de Empreendedorismo Social Europeus (COM(2011)0862),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 25 de outubro de 2011, intitulada 
«Iniciativa de Empreendedorismo Social – Construir um ecossistema para promover as 
empresas sociais no centro da economia e da inovação sociais» (COM(2011)0682),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 25 de outubro de 2011, sobre 
«Responsabilidade social das empresas: uma nova estratégia da UE para o período de 
2011-2014» (COM(2011)0681),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 13 de abril de 2011, intitulada «Ato para 
o Mercado Único – Doze alavancas para estimular o crescimento e reforçar a confiança 
mútua. Juntos para um novo crescimento» (COM(2011)0206),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 27 de outubro de 2010, intitulada «Um 
Ato para o Mercado Único – Para uma economia social de mercado altamente 
competitiva» (COM(2010)0608),

– Tendo em conta a Proposta da Comissão, de 6 de outubro de 2011, que estabelece um 
Programa da União Europeia para a Mudança e a Inovação Social (COM(2011)0609),

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,
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– Tendo em conta o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e os 
pareceres da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e da Comissão do 
Mercado Interno e Proteção dos Consumidores (A7-0000/2012),

A. Considerando que as empresas sociais, ao empregarem mais de 11 milhões de pessoas da 
UE e representando 6 % da mão-de-obra na sua totalidade, contribuem de forma 
significativa para o modelo social europeu1 e geram um valor social inovador;

B. Considerando que diversas evoluções históricas conduziram a que os quadros legais 
relativos ao empreendedorismo, incluindo o empreendedorismo social, revelem 
divergências significativas entre os Estados-Membros;

C. Considerando que o empreendedorismo social em si não é reconhecido por um quadro 
legal, nem a nível europeu, nem a nível nacional;

D. Considerando que a crise financeira atual e o envelhecimento da população representam 
um fardo para os sistemas de proteção social, incluindo os regimes de cuidados de saúde 
estatutários e voluntários;

E. Considerando que o Ato para o Mercado Único2 e a Estratégia Europa 2020 – que visam 
ambos o estabelecimento de um crescimento sustentável, bem como o desenvolvimento de 
empregos em maior número e qualidade – estão estreitamente interligados, e que o 
empreendedorismo social e o seu potencial inovador contribuem para os mesmos;

F. Considerando que a Comissão Europeia reconhece que os agentes da economia social e as 
empresas sociais constituem importantes motores de criação inclusiva de emprego e de 
inovação social e exigem apoio específico3;

G. Considerando que os serviços sociais de interesse geral são elementos essenciais de um 
Estado social e que o empreendedorismo social pode contribuir para a disponibilização 
desses serviços;

H. Considerando que as empresas sociais enfrentam dificuldades em financiar e expandir as 
suas atividades;

I. Considerando que o empreendedorismo social apoia a reforma política através da 
promoção da boa governação, da aprendizagem mútua e da inovação social;

Introdução

1. Aplaude as comunicações da Comissão intituladas «Iniciativa de Empreendedorismo 
Social» e «Uma recuperação geradora de emprego»4, que formulam recomendações para 
os governos nacionais em matéria de criação de emprego – sobretudo no setor dos 
cuidados sociais e de saúde (o chamado setor branco), que se encontra em rápido 
crescimento, e no setor verde – que proporcionam novas oportunidades ao 

                                               
1 http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/ces1584-2011_ac_en.doc
2 COM(2011) 206.
3 COM(2012) 173, Uma recuperação geradora de emprego.
4 Ibid.
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empreendedorismo social;

2. Afirma que o empreendedorismo social é parte integrante da economia de mercado 
ecossocial e do Mercado Único Europeu e tem revelado uma grande capacidade de 
resistência contra as crises;

3. Salienta que dois termos devem ser distinguidos:

A. empreendedorismo social: todo o setor da economia social de mercado europeia, 
que oferece produtos ou serviços sociais ou, atende, através das suas atividades, a 
objetivos sociais;

B. empresas sociais: as instituições e organizações que atuam e operam na economia 
de empreendedorismo social, na forma de organizações de previdência social, 
empresas privadas, associações, mútuas ou fundações;

Ações recomendadas para os diferentes tipos de empresas

4. Salienta que as atividades desempenhadas por voluntários constituem um contributo 
importante para as organizações de previdência social e de solidariedade e dão a muitas 
pessoas um significado à vida; apela, nesse sentido, ao apoio financeiro a nível local, 
nacional e europeu;

5. Salienta que o empreendedorismo social não tem necessariamente de ser sem fins 
lucrativos; destaca, ao mesmo tempo, o valor social proporcionado por organizações de 
previdência social e a necessidade de o preservar;

6. Salienta que as empresas e organizações de previdência social não devem ser expostas à 
concorrência desenfreada, que pode ocorrer, se as empresas orientadas para a obtenção de 
lucros focarem áreas lucrativas, na sua maioria urbanas, de modo que outras áreas, 
maioritariamente rurais – onde obstáculos logísticos causam custos superiores – fiquem 
cada vez mais dependentes dos chamados «serviços para os pobres»;

7. Afirma que as empresas sociais inovadoras devem beneficiar de apoio financeiro a nível 
europeu;

8. Sublinha a necessidade de jovens empreendedores se envolverem no empreendedorismo 
social e explorarem novas formas de empreendedorismo social; apela, portanto, a um 
melhor acesso por jovens empreendedores a programas comunitários e a financiamento;

9. Apoia as iniciativas a nível europeu que alargam e fortalecem o já avançado setor de 
associação em vários Estados-Membros;

10. Aplaude a intenção da Comissão de apresentar uma proposta para simplificar o 
regulamento relativo ao Estatuto da Sociedade Cooperativa Europeia;

11. Apoia a intenção da Comissão de encomendar um estudo sobre a situação das sociedades 
mútuas em todos os Estados-Membros; 
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12. Salienta que as sociedades mútuas devem, através de um estatuto europeu, ser 
reconhecidas como agente distinto e importante dentro da economia e sociedade 
europeias;

13. Aplaude a proposta de regulamento da Comissão relativa ao Estatuto da Fundação 
Europeia;1

14. Aplaude a adoção de um pacote revisto de disposições aplicáveis aos auxílios estatais na 
UE, no que respeita aos serviços sociais e locais;

15. Salienta que os serviços sociais de interesse geral (SSIG) públicos não são considerados 
parte do empreendedorismo social, uma vez que são essencialmente financiados através 
de impostos, exceto nos casos em que os SSIG são prestados em cooperação com 
empresas sociais;

Características específicas do empreendedorismo social

16. Chama a atenção para duas outras características específicas das empresas sociais que 
devem ser consideradas:

o modelos e princípios para a participação dos trabalhadores;

o apesar de a obtenção de lucros ser, em termos gerais, permitida e até apoiada, os 
lucros, os excedentes de exploração, os fundos e as reservas devem, em grande 
medida, ser reinvestidos em qualidade, inovação e desenvolvimento;

Empresas com produtos e serviços sociais

17. Declara que as empresas sociais se empenham sobretudo em serviços sociais, em cuidados 
de saúde e de domicílio, bem como na assistência à autonomia, na educação e formação, 
na reparação de bens, na eficiência ambiental e de recursos, na arte, na cultura, na 
investigação e inovação, no turismo, no artesanato, etc.;

Empresas que satisfazem os objetivos sociais ou atingem um impacto social

18. Declara que mesmo que as empresas sociais não ofereçam produtos e serviços sociais, o 
objetivo empresarial deverá incluir, por exemplo, a inclusão e integração profissional de 
grupos vulneráveis, a prestação de assistência sociopedagógica ou a (re)inserção de 
pessoas portadoras de deficiência através de formação ou de oficinas protegidas;

19. Esclarece que, embora a noção de responsabilidade social das empresas (RSE) deva ser 
distinguida da noção de empreendedorismo social, algumas empresas comerciais com 
atividades RSE significativas podem ter uma forte interação com o empreendedorismo 
social; 

Perspetivas financeiras – melhoria do ambiente legal e fiscal

20. Considera que o «Programa da União Europeia para a Mudança e a Inovação Social para o 
                                               
1 COM(2012)0035 final.
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período de 2014-2020» irá desempenhar, com o seu eixo Microfinanciamento e 
Empreendedorismo Social, um importante papel no âmbito dos esforços para garantir um 
melhor acesso aos microcréditos;

21. Apoia a criação dos «Fundos de Empreendedorismo Social Europeus» (FESE), uma vez 
que irá ajudar as empresas sociais a assegurarem financiamentos e proporcionar aos 
investidores segurança para investirem no empreendedorismo social;

22. Salienta a importância de assegurar que as regulamentações relativas aos fundos europeus 
relevantes para o empreendedorismo social [tais como o Fundo Social Europeu (FSE) e o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER)], abordem, no âmbito das 
perspetivas financeiras para 2014-2020, de forma explícita, as empresas sociais e apoiem 
o seu desenvolvimento;

23. Sublinha que o acesso ao financiamento europeu deve ser simplificado e que as 
oportunidades de financiamento devem ser mais divulgadas através de plataformas de 
informação transparentes;

Medidas, apoio e promoção

24. Exorta à realização de um estudo, lançado pela Comissão e realizado em cooperação com 
as empresas sociais, sobre os diversos quadros legais e as condições de funcionamento das 
empresas sociais, incluindo os sistemas de certificação e rotulagem;

25. Apoia a proposta da Comissão de disponibilizar às empresas sociais uma plataforma 
multilingue em linha que deve, entre outros, possibilitar o intercâmbio de melhores 
práticas, facilitar a troca de informação sobre acesso a financiamentos e servir como rede 
de cooperação transfronteiriça;

26. Apoia a proposta da Comissão de criar um grupo de peritos em empreendedorismo social 
(GECES), a fim de avaliar o progresso das medidas previstas pela presente Comunicação;

27. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a introduzirem um «rótulo social» a ser 
atribuído às empresas sociais, de forma a assegurar um melhor acesso a contratos 
públicos;

28. Solicita à Comissão o lançamento de um relatório anual de atividades sobre o 
empreendedorismo social (incluindo os fundos da UE relevantes para o setor) que deve 
dar conta da investigação fundamental, identificar pontos fortes e fracos e enfrentar os 
desafios atuais e futuros, bem como as opções políticas viáveis;

29. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a apoiarem as pequenas empresas criadas por 
empresários jovens e/ou inovadores;

30. Salienta que o empreendedorismo social necessita de um máximo de apoio e aceitação e 
exorta ao lançamento de uma vasta campanha de informação através da criação de uma 
plataforma multilingue em linha, que proporcionará aos cidadãos, em busca de serviços e 
produtos sociais, informação rápida e fácil e apresentará uma boa panorâmica das 
atividades e do valor acrescentado deste setor;



PE489.349v02-00 8/11 PR\902130PT.doc

PT

31. Solicita que os princípios do empreendedorismo social, do empreendedorismo em geral e 
da responsabilidade social sejam incluídos nos currículos escolares;

32. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 
aos Governos e parlamentos dos Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Faz-se, antes de mais, expressamente referência ao subtítulo da Comunicação da Comissão 
Europeia, de 25 de outubro de 2011, sobre a «Iniciativa de Empreendedorismo Social», uma 
vez que o mesmo expõe os objetivos complexos da UE de forma agradavelmente compacta:

Construir um ecossistema para promover as empresas sociais no centro da economia e 
da inovação sociais.

O objetivo supracitado abrange não só o reconhecimento das estruturas existentes, como 
também a abertura a novas formas inovadoras no âmbito do empreendedorismo social – que 
serão ambos necessários para o futuro, se quisermos enquadrar os desafios do plano social no 
contexto da Estratégia Europa 2020 e implementar com sucesso a sua missão. Seguem dois 
pilares dessa conceção europeia:

A. Não há dúvida de que estamos diante de uma demanda crescente por serviços 
sociais, por exemplo, no setor dos cuidados de saúde e do apoio domiciliário –
circunstância cujas causas vão desde as transformações demográficas até ao 
aparecimento de uma população cada vez mais envelhecida.

B. A Europa esforça-se por alcançar um crescimento económico que aumente a 
competitividade a nível global, com o seu potencial para a criação de novos 
postos de trabalho – segundo prognósticos consensuais, estes encontram-se na 
sua maioria na «economia verde e branca».

As conclusões que podem ser traçadas comprovam o bom rumo da agenda política da UE: 
desde a resolução sobre a economia social de 2009, aos fundos de investimento social de 
2012, à iniciativa de empreendedorismo social.

Ao contrário de muitos outros setores da economia, o empreendedorismo social carece de 
instrumentos de financiamento adicionais. Devem seguir-se às iniciativas da Comissão, o 
mais rapidamente possível, medidas adequadas a nível nacional e regional.

A fim de permitir o desenvolvimento rápido do empreendedorismo social, incluindo o apoio 
específico a organizações e indivíduos envolvidos, o presente relatório do Parlamento 
Europeu visa garantir que, no contexto da próxima fase da economia social europeia, que se 
encontra sob novo ângulo, sejam ancoradas condições de base que sejam claras e precisas, 
mas também abertas e preservadoras de oportunidades.

O relatório reconhece ainda que a nova fase diante da qual nos encontramos será 
acompanhada de um grande potencial inovador e de experiências relacionadas, cujo sucesso 
ou fracasso se encontra ainda por ser avaliado por parte das instituições da UE, em 
colaboração com os Estados-Membros, num período de tempo previsível. A partir dessa 
avaliação deverão ser extraídas conclusões concretas, a fim de adotar medidas e ajustamentos 
que, de forma eficiente, levarão adiante o desenvolvimento sustentável do empreendedorismo 
social.
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Sucintamente: as condições gerais e as esferas de ação reguladas devem manter o espaço para 
a diversidade e a pluralidade onde este já exista ou criá-lo onde o mesmo, até à data, se 
encontre ausente.

As principais medidas propostas pela Comissão podem ser uma base útil para criar, por 
exemplo, um mapeamento do empreendedorismo social na Europa, um banco de dados de 
certificação ou mesmo plataformas de informação global para a aprendizagem mútua. A 
criação de uma espécie de selo de qualidade seria igualmente benéfica para o 
desenvolvimento das empresas sociais.

São, frequentemente, contrapostos dois aspetos:

1. Da definição do empreendedorismo social e do seu entendimento de si próprio fazem 
parte conceitos como a utilidade pública, o benefício social, o impacto social e 
ambiental; fatores como a repatriação de lucros ampliada; modelos que visam a 
participação dos trabalhadores, e ainda princípios de abertura e transparência.

2. A opinião geralmente aceite de que as empresas sociais constituem uma parte 
integrante da economia de mercado ecológica e social do mercado interno europeu é o 
fundamento para os esforços realizados no sentido do desenvolvimento próspero do 
empreendedorismo social; o empreendedorismo social necessita igualmente de uma 
concorrência regulada, que leva a uma constante melhoria de qualidade, bem como ao 
esforço por eficiência.

Contudo, aquilo que o presente relatório pretende é, precisamente, a harmonização destes 
aspetos, para que ambos possam contribuir, paralelamente e em conjunto, para o 
desenvolvimento positivo do empreendedorismo social.

A seguinte citação, proveniente de um slogan de uma instituição de caridade austríaca,
(Hilfswerk) resume, de forma adequada, o entendimento mútuo:

«Quem necessita de ajuda, merece proficiência.»

Ad «concorrência regulada»: uma característica específica dos serviços sociais é o facto de 
frequentemente serem mais baratos em áreas metropolitanas do que áreas rurais (motivos: 
densidade logística, acessos, etc.). Neste contexto não pode, obviamente, haver uma 
concorrência desenfreada, que levaria à concentração de uns, orientados para o lucro, em 
certos locais e à aproximação de outros à função de «poor services for poor people».

A nova fase de desenvolvimento deve igualmente debruçar-se, com especial atenção, sobre 
um possível setor bancário social que, no exemplo da Áustria (por exemplo, a Zweite 
Sparkasse), já ajudou e amparou, de forma altamente eficaz, muitas pessoas em dificuldades 
sociais prementes.

Os modelos de franchising social devem ser igualmente estudados, devido ao possível valor 
que possam ter para empresários sociais desse tipo. 
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Tratemos portanto de desenvolver ao máximo o empreendedorismo social. Pois:
O futuro começa agora!


