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SUGESTÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Emprego e dos 
Assuntos Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões 
na proposta de resolução que aprovar:

1. Congratula-se com a proposta da Comissão de aumentar o acesso ao financiamento para 
as empresas sociais através do estabelecimento de um quadro regulamentar aplicável à 
introdução de instrumentos de investimento a nível da UE; incentiva a Comissão a propor, 
tão rapidamente quanto possível, legislação prática atendendo ao potencial inovador 
destas empresas sociais, potencial esse em grande parte inexplorado; sublinha que a 
introdução de novas formas de auxílio financeiro será precedida de uma análise dos 
instrumentos em vigor para determinar a sua eficiência e considera, por conseguinte, 
necessário dotar-se dos instrumentos que permitam medir e comparar o retorno social dos 
investimentos a fim de fomentar o desenvolvimento de um mercado de investimento mais 
transparente; manifesta a sua firme convicção de que são necessários diferentes 
instrumentos financeiros – como sejam os fundos de empreendedorismo social europeus 
ou os fundos de capital de risco, a emissão de obrigações de solidariedade e iniciativas 
que fomentem o envolvimento de investidores providenciais («business angels») – e de 
que cumpre incentivá-los e promovê-los;

2. Salienta que as empresas sociais variam bastante em termos de forma, dimensão, atividade 
empresarial, economia e cooperação; assinala que existem empresas sociais que são 
líderes do desenvolvimento nos seus domínios e que dispõem da capacidade adequada 
para o seu próprio desenvolvimento, ao passo que outras necessitam de conhecimentos 
especializados em matéria de estabelecimento, desenvolvimento e gestão; 

3. Considera que a definição de «empresa social» proposta na Comunicação sobre a 
Iniciativa de Empreendedorismo Social representa um passo positivo em direção ao 
reconhecimento da especificidade deste tipo de organização; solicita que esta descrição 
seja utilizada por todas as instituições da UE; reitera a necessidade de a mesma ser 
utilizada na proposta de regulamento sobre os fundos de empreendedorismo social 
europeus; salienta, além disso, que se impõe ter em consideração as três principais 
dimensões que distinguem uma empresa social – o objetivo social, a atividade 
empreendedora e a governação participativa;

4. Salienta que a noção de «empresa social» ou «social business» deve ser inequivocamente 
associada a uma governação empresarial democrática, que assegure plenamente a 
democracia económica, a participação das partes interessadas e a transparência, bem como  
o intercâmbio da gestão empresarial, de acordo com os princípios da União Europeia, da 
OCSE e das Nações Unidas; insta a Comissão Europeia a ter em conta estes aspetos na 
análise e identificação das boas práticas e dos modelos de reprodução, na elaboração das 
bases de dados públicas de rótulos e certificações aplicáveis às empresas sociais na 
Europa, com vista a aumentar a visibilidade e a comparabilidade, e nas propostas de 
melhoria do contexto jurídico;

5. Considera necessário criar condições ao abrigo das quais as empresas sociais possam 
obter independência financeira e participar em atividades de natureza comercial; observa 
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que, em muitos Estados-Membros, os mecanismos financeiros e os contratos de valores 
reduzidos obrigam as empresas sociais a concentrarem-se na obtenção de subvenções e 
fundos das instituições governamentais, em vez de aumentarem a qualidade dos seus 
serviços ou produtos, o que poderia ajudá-las a tornar-se mais competitivas; destaca a 
necessidade de alargar o acesso a instrumentos de dívida e de capital próprio na respetiva 
fase de desenvolvimento da empresa, tendo em conta o caráter específico da atuação das 
empresas sociais;

6. Considera que, para aumentar a competitividade das empresas sociais a nível europeu, é 
necessário promover a criação de polos de inovação social que apresentem um valor 
acrescentado não apenas local; sustenta também que as empresas sociais, se dotadas de 
incentivos adequados, podem ser extremamente importantes para a empregabilidade dos 
trabalhadores qualificados com idade superior a 50 anos que saíram do mercado de 
trabalho;

7. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que adotem as medidas necessárias visando 
proporcionar às empresas sociais oportunidades iguais de participação em contratos 
públicos;

8. Congratula-se com a iniciativa da Comissão de simplificar os princípios contabilísticos 
para as PME, o que permitirá poupanças ainda mais eficazes:

9. Considera que a introdução de um quadro europeu comum em matéria de publicação de 
dados garantirá informações mais claras e eficazes dos investimentos em empresas 
sociais;

10. Considera que os problemas observados no mercado das empresas sociais são, por um 
lado, as carências em matéria de "know-how" adequado e, por outro, a insuficiente 
atenção prestada às especificidades das empresas sociais e que, por conseguinte, se revela 
importante partilhar conhecimentos a nível internacional, sempre que adequado, bem 
como a nível dos vários Estados-Membros, e assegurar também, neste contexto, o acesso a 
aconselhamento, formação - incluindo a formação inicial e contínua - e informação; 
considera que, ao apoiar e promover estas empresas, podemos tirar o maior partido do seu 
potencial de crescimento e da sua capacidade de gerar valor social;

11. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a desenvolverem programas de formação 
profissional, nomeadamente aqueles que se baseiam na utilização das comunicações e 
tecnologias da informação, específicos para empresas que prestam serviços sociais e/ou 
bens e serviços a populações vulneráveis;

12. Assinala que é fundamental dar a conhecer as empresas sociais e, em especial, as da 
economia social, através de campanhas de informação adequadas; considera, ainda, que 
este objetivo requer uma maior visibilidade das vantagens e finalidades do 
empreendedorismo social, recorrendo a outras avaliações e outros indicadores além dos de 
índole puramente económica; verifica que, em muitos casos, as operações das empresas 
sociais, designadamente as da economia social e solidária, são dificultadas por problemas 
relacionados com a sensibilização ou pelos estereótipos em torno das mesmas; observa, 
por conseguinte, que, na perspetiva da Comissão, a principal prioridade consiste em 
aumentar a sensibilização de todas as autoridades públicas e principalmente das 
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comunidades locais, uma vez que a utilização do potencial local pode contribuir para a 
participação destas comunidades locais e, simultaneamente, aumentar a atratividade das 
empresas sociais que trabalham nas regiões em questão;

13. Salienta a oportunidade prevista na Comunicação de promover a participação das 
empresas sociais no mercado dos contratos públicos; insta a Comissão, neste sentido, a 
adotar medidas que visem incentivar a utilização das cláusulas sociais ou dos contratos 
reservados às empresas que empregam pessoas desfavorecidas;

14. Congratula-se com o compromisso da Comissão de analisar e considerar uma possível 
utilização de patentes inativas por parte das empresas sociais, com o intuito de contribuir 
para o seu desenvolvimento, e acalenta a esperança de que sejam tomadas medidas 
concretas num futuro próximo;

15. Exorta a Comissão a adotar as medidas necessárias a fim de assegurar que as normas 
elaboradas pelos organismos de normalização europeus se tornem mais acessíveis para as 
empresas sociais;
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