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Resumo 

Com base na experiência de terreno na Artissal, Guiné Bissau, e com caracter 

exploratório, esta dissertação é uma reflexão sobre a evolução e perspectivas da 

economia social e solidária, e surge da necessidade de compreender a dinâmica de 

criação de um projecto de desenvolvimento assente nos pilares desta nova economia, 

nas suas diferentes dimensões, identificar as dificuldades que enfrentam em meio de 

pobreza e de instabilidade diversa, estudar e apresentar alternativas para a sua 

sustentabilidade e perenidade no tempo. 

 

Palavras-chave: Economia social e solidária, desenvolvimento, sustentabilidade, cultura, 

turismo e redes de colaboração solidária, globalização. 
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Abstract 

Based on the field experience achieved in Artissal, Guinea Bissau, and with exploratory 

character, this dissertation is a reflection on the evolution and perspectives of the social 

and solidarity economy. It also arises from the need to understand the dynamics of 

creating a development project based on the pillars of this new economy, in its different 

dimensions, to identify the difficulties it faces in poverty environments and with diverse 

instability and to study and present alternatives for its sustainability and continuity in 

time. 

 

Keywords: Social and solidarity economy, development, sustainability, culture, tourism 

and collaborative solidarity networks, globalization. 
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Introdução 

Vivemos num mundo em que o empobrecimento cresce em todas as sociedades, mesmo as mais 

ricas; um mundo onde triunfam as desigualdades entre os homens e as mulheres, entre os países 

do Norte e do Sul, entre os jovens e os mais idosos, entre as cidades e o campo, um mundo que 

consome o laço entre os humanos e a natureza… Mas vivemos também num mundo em que por 

todo o lado surgem iniciativas, projectos, movimentos de cidadãos e cidadãs determinados a 

alterar a face do planeta, conciliando abertura ao mundo e a satisfação local das necessidades.1 

 

Na Associação Artissal, em Quinhamel, Guiné-Bissau, um dos países mais pobres do 

mundo, um conjunto de projectos são levados a cabo com o apoio da cooperação 

internacional e com o envolvimento das comunidades locais. A promoção dos produtos 

endógenos e da cultura, aliada a uma das maiores indústrias mundiais, o turismo, entre 

outras iniciativas, é o mote de uma reflexão, para compreendermos o processo de 

construção de um projecto de desenvolvimento, o seu impacto na redução da pobreza, 

na promoção do conhecimento e consequente empowerment individual e colectivo.  

A erradicação da pobreza continua a ser um dos maiores desafios para a humanidade, e 

apesar do momento turbulento que atravessa a economia mundial, esta é uma verdade 

difícil de ignorar. Nos países emergentes, em África, na América do Sul, mas também 

na Europa e outras regiões desenvolvidas, a economia está a ser redescoberta e 

reinventada, podendo nós encontrar inúmeros casos de sucesso num modelo a que 

chama Economia Social, Solidária, Popular, Terceiro Sector, entre outras variações, que 

importa compreender e contextualizar. Esta outra definição de economia, dá-nos conta 

de um novo caminho baseado nas pessoas e tem como objectivo, entre outros, promover 

trabalho digno e condições de vida, uma organização social justa e um desenvolvimento 

territorial que valorize os recursos endógenos, o ambiente, a sustentabilidade. Promover 

o poder de criação de riqueza, através de uma economia social e solidária, pode ser uma 

tarefa imensa e uma oportunidade para todos. A economia solidária e o mundo em que 

vivemos são uma oportunidade para reinventar laços (Lasida, 2013). Participar da sua 

construção é uma dádiva e um compromisso. É simultaneamente uma transformação 

pessoal e colectiva, diz-nos Mance (2005:15). 

                                                        
1 Excerto da Declaração Final dos Encontros Mundiais do Desenvolvimento Local de Sherbrooke 

(Canadá) de Outubro de 1998, transcrito pela ANIMAR em Teses de Amarante. Desenvolvimento Local – 

Uma oportunidade de Futuro! 
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Com base na literatura disponível e construída por Amaro, Hespanha, Lasida, Laville, 

Namorado, entre outros, pretende-se reflectir sobre as diferentes perspectivas da 

economia social e solidária no mundo, a sua evolução e importância na luta contra a 

pobreza, nos países em desenvolvimento, nomeadamente na África lusófona. 

Com caracter exploratório, e depois de uma curta estadia na Artissal e na realidade 

guineense, pretende-se construir e aplicar indicadores de sustentabilidade da economia 

social e solidária, para compreender os impactos e as potencialidades de um projecto de 

desenvolvimento assente nos pilares desta economia, e pensar alternativas que lhe 

permitam continuar a existir, no tempo e no espaço, em meio de pobreza e instabilidade.  

Segundo Torres (2001:27), tendo em conta o contexto de mundialização e de relativa 

interdependência das economias, resultantes do processo de globalização, o 

desenvolvimento africano dificilmente será concebido sem uma ajuda substancial dos 

países industrializados e da cooperação internacional. Assim, se por um lado, é 

importante identificar as boas práticas nas organizações da economia social e solidária, 

por outro lado, é preciso reflectir sobre o papel desta outra economia na construção da 

sociedade, bem como o papel da sociedade na sua construção. 

Sendo a sociedade civil mundial “a esfera de relações e de actividades transnacionais 

criadas por actores colectivos”, como movimentos sociais, redes e organizações da 

sociedade (Laville, 2009:2), em que medida, a sociedade civil e anónima pode 

contribuir para o sucesso dos projectos nos países em desenvolvimento? Na era da 

globalização e da comunicação, a solidariedade e a cooperação em rede podem 

promover a sustentabilidade de um projecto de economia social e solidária? 

Edson Incopté2, em “Setembro Adormecido”, procura ”levantar a questão de estarmos, 

enquanto Guiné-Bissau, desalentadamente adormecidos nos braços da esperança, 

como se isso bastasse para que vivêssemos felizes no país do amanhã”. No caso da 

Guiné e de outros países em desenvolvimento, é preciso construir novos mundos, com 

novas estratégias e criatividade, é preciso reinventar a realidade, apesar da inércia.  

Como nos diria Moema Parente3, é o “desafio do escombro”, pois está tudo por fazer. 

Enquanto investigadores, dirigentes, ou simplesmente cidadãos, entre a utopia e o 

desencanto, ainda vamos a tempo de criar uma nova realidade, ainda que imperfeita? 

                                                        
2 Entrevista a Edson Incompté, escritor, disponível em https://www.facebook.com/AEGUI/timeline.  
3 Entrevista a Moema Parente Augel, escritora, em 18 de Maio de 2014, disponível em 
http://www.dw.de/a-esperan%C3%A7a-%C3%A9-algo-que-o-guineense-nunca-perdeu/a-17644166.  
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1. Economia Social e Solidária para o Desenvolvimento 

Deve ser fortalecida a construção de um novo modelo de desenvolvimento solidário, sustentável 

e territorial, da construção de uma sociedade: Socialmente Justa, Economicamente Viável, 

Ambientalmente Sadia, organizadamente Solidária e Cooperativa, Politicamente Democrática, 

Fortalecendo a Cultura da Solidariedade e da  Paz,  na certeza de 

que  “Uma  Outra  Economia  Acontece”. Fórum Social da Economia Solidária4 (2013) 

 

A economia social nasceu na sequência das injustiças sociais da revolução industrial, 

em pleno século XIX, quando os trabalhadores mais desfavorecidos tentaram encontrar 

formas de reagir ao mercado, criando uma economia da entreajuda e da cooperação e 

tendo surgido as primeiras cooperativas, mutualidades, associações. Nesta época, o 

associativismo surgiu como uma resposta de operários e camponeses, caracterizando-se 

desde sempre por formas de gestão autónomas e democráticas. (Namorado, 2013). 

O ressurgimento do conceito de economia social deu-se no princípio dos anos 80, com a 

globalização e o agravamento dos problemas sociais. A situação de pobreza e de 

exclusão social na sociedade actual, promove novos comportamentos e novas 

consciências, que contribuem em parte para o aumento das iniciativas de economia 

social e solidária; estas, vão procurar responder ao problema da imigração, do 

desemprego, recuperando, nalguns casos, a lógica da economia social, noutros, 

adicionando novos princípios, mais adequados à sociedade e necessidades actuais, 

sempre em constante mudança.  

De acordo com Jeantet5, a economia social é “pluridimensional, não congelada nem 

dogmática”; integra os vários factores-chave do desenvolvimento humano, sendo os 

actores que decidem insistir naqueles que lhes parecem prioritários em função das 

questões a que têm de responder. É nisto que a economia social é uma alternativa forte, 

num espaço multidimensional aberto a diferentes sistemas. É um caminho “civil” já 

aberto (Jeantet, 2009). A economia social baseia-se nas pessoas e tem como objectivo o 

serviço das mesmas na promoção do trabalho digno para todos, na organização social e 

                                                        
4 Disponível em: http://www.fbes.org.br/. Acedido em Março de 2013. 
5 Thierry Jeantet é director de um agrupamento de interesse económico europeu na área dos seguros da 

economia social (EURESA) e preside à associação Les Rencontres du Mont-Blanc, Fórum Internacional 

de Dirigentes de Economia Social. 
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na distribuição equitativa dos resultados (Hespanha, 2012)6. O termo economia social 

serve, inclusive, para designar, de um ponto de vista jurídico, o universo constituído por 

quatro tipos organizacionais fundamentais: as cooperativas, as organizações mutualistas, 

as fundações e algumas formas de associação de grande porte. 

De acordo com dados da ONU (2014), em todo o mundo, as cooperativas asseguram 

100 milhões de empregos (mais 20% do que as empresas multinacionais), e 

globalmente, há 761.221 cooperativas e associações mútuas com 813,5 milhões de 

membros, 6,9 milhões de empregados, US$ 18,8 triliões em activos e US$ 2,4 triliões 

em receita bruta anual. As fontes de dados nacionais indicam que a economia social está 

a crescer significativamente em vários países7.  

A economia social e a economia solidária são herdeiras de uma tradição histórica 

comum fundamental. No entanto, remetem hoje a dois universos distintos de 

experiências. A economia solidária, constitui de certa forma, um novo capítulo da 

economia social, apresentando diferentes versões: a versão francófona, defendida 

essencialmente por autores de língua francesa, onde se destaca Laville e Gaiger, a 

versão ibero-americana com autores de língua portuguesa e castelhana, tais como Paul 

Singer e a versão da Macaronésia desenvolvida por Amaro.  

Podendo ser definida como “a economia que reencontra a Vida nas suas várias 

dimensões, promovendo uma lógica de solidariedade sistémica com a Vida em todas as 

suas expressões (seres humanos, outros seres vivos e componentes abióticos) e tomando 

em consideração, de forma integrada, as perspectivas económicas, sociais, culturais, 

ambientais, territoriais, científicas e políticas, em que ela se traduz” (Amaro, 2009: 22); 

para França Filho e Laville (2004), existem cinco grandes traços que permitem 

caracterizar uma iniciativa como sendo de economia solidária: pluralidade de princípios 

                                                        
6 “A economia solidária, os investigadores sociais e a crise”, disponível em 

http://saladeimprensa.ces.uc.pt/ficheiros/noticias/5237_Economia_Solidaria.pdf, acedido em 12-03-2013. 
7 Disponível em: http://www.unrisd.org/sse. Acedido em 16 de Julho de 2014. 

Na União Europeia, mais de 207 mil cooperativas estavam economicamente activas em 2009. Elas dão 

emprego a 4,7 milhões de pessoas e têm 108 milhões de membros. Em 2010, essas organizações 

empregaram 8,6 milhões de pessoas; representam mais de 4% do PIB e a sua filiação abrange 50% dos 

cidadãos da União Europeia. Em termos globais, a ESS proporciona 6,53% do emprego remunerado total 

na União Europeia, ou seja 14,5 milhões de empregos. 
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económicos, autonomia institucional, democratização dos processos decisórios, 

sociabilidade comunitário-pública, e finalidade multidimensional. 

Considerando que também a economia social pode ser caracterizada por estas 

premissas, a economia solidária diferencia-se pela afirmação da dimensão política na 

sua acção, pois são experiências que se apoiam sobre o desenvolvimento de actividades 

económicas para a realização de objectivos sociais, concorrendo ainda para a afirmação 

de ideais de cidadania. Para Laville (2009:85), isso implica um processo de 

“democratização da economia a partir do envolvimento dos cidadãos”. A economia 

solidária pode ser vista assim, como um movimento de renovação e de reactualização 

(histórica) da economia social, um movimento plural e ético, na promoção da cidadania 

e da coesão social (Ramos, 2011). O fenómeno da economia solidária pode ser também 

um meio de busca de novas formas de regulação da sociedade (França Filho, 2001), 

uma nova forma de participação e de construção da sociedade. 

Com a economia solidária, surge uma nova economia social, mais económica. Embora 

não fazendo disso o seu objectivo principal, aceita que em determinadas circunstâncias 

possa ter lucro como meio para manter os seus objectivos (Amaro, 2009). E deste ponto 

de vista, tem de ter em conta o mercado, os critérios de gestão; tem de ser mais 

eficiente, sem perder o social; passou a ter outras preocupações, com o património, o 

ambiente, as novas formas de turismo, os serviços de proximidade. Importa assim 

adicionar aos “velhos” princípios da solidariedade e coesão sociais elementos como a 

sustentabilidade, a diversidade cultural o desenvolvimento local e, por fim, sem 

quaisquer complexos, aspectos como a eficiência, a governação e a competitividade 

(Amaro, 2009). De acordo com Ricardo8(2007), uma organização de economia 

solidária, terá de ter a capacidade de organizar os recursos para atender à auto-

suficiência económica, centrada na produção de bens e serviços. Isto pressupõe que os 

postos de trabalho criados sejam estáveis e que, na sua estrutura, se criem condições 

para a integração de pessoas que, de outro modo, estariam fora do circuito do emprego.  

A economia solidária engloba uma diversidade de actividades económicas, formas de 

produzir, trocar e consumir, baseadas em relações de cooperação e em princípios de 

gestão democrática, distinguindo-se assim da economia de mercado que predomina 

                                                        
8 Júlio Ricardo é Membro da Direcção da Cooperativa “Terra Chã” - Desenvolvimento Local, Artesanato 

e Serviços, e Director da Animar - Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local; artigo 

disponível em http://www.animar-dl.pt/index/vez_e_voz/i/terceiro_sector, acedido em Julho de 2014. 
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largamente nas sociedades contemporâneas, baseada em relações de competição e em 

princípios de valorização do capital. No plano social, as estruturas desta economia 

solidária têm por objectivo contribuir para a resolução de problemas e dar resposta a 

necessidades socioeconómicas que o Estado e o sector privado não conseguem 

solucionar. No plano económico, os empregos criados na economia solidária, graças ao 

aparecimento de novas actividades, visam a produção de serviços de uma forma 

colectiva (Laville, 1996: 53).  

A economia não é uma coisa natural, é sempre plural e socialmente construída (Laville, 

2013). De acordo com França e Laville (2004), remetendo-se a Karl Polanyi (2000), a 

economia social e solidária, enquanto economia plural, seria constituída por quatro 

princípios do comportamento económico – mercado, reciprocidade, domesticidade, 

redistribuição. Para estes autores, esta compreensão orienta a visão de uma economia 

plural, composta de três formas económicas ou recursos: economia mercantil (mercado), 

economia não mercantil (estatal-redistributiva) e economia não monetária (que reagrupa 

a economia reciproca e a economia doméstica). 

De acordo com Amaro, a economia solidária é um subsector da economia social, 

baseado no princípio da solidariedade (2005)9. Temos de distinguir solidariedade 

filantrópica de solidariedade democrática. A solidariedade democrática tem duas faces: 

uma é a reciprocidade, que designa relações sociais voluntárias entre cidadãos iguais e 

livres; a outra é a redistribuição, que designa níveis de serviços de proximidade, 

promovidos na maioria das vezes pelos próprios Estados, para reforçar a coesão social e 

diminuir as desigualdades (Laville, 2013). A solidariedade que dá corpo a estas 

iniciativas é uma solidariedade entre iguais, e não se confunde, portanto, com a 

solidariedade, de base religiosa ou laica, fundada nos valores da caridade, do altruísmo 

ou da filantropia. Coexistindo muitas vezes, a sua génese, filosofia e trajectória são bem 

distintas e em certa medida concorrentes (Hespanha, 2012), mas ainda assim, 

complementares e necessárias em determinados contextos e realidades.  

O reconhecimento da economia solidária, encontra no entanto, um obstáculo que tem a 

ver com a utilidade social ou com o cariz quase colectivo, próprio dos serviços de 

proximidade (Laville, 2009) e a sua dependência do Estado, na criação e manutenção de 

postos de trabalho.  

                                                        
9 Entrevista à Revista Pessoas e Lugares, Julho/Agosto de 2005 
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A economia social, centrando-se sobre o aspecto organizacional, não foi ainda capaz de 

contrariar o isomorfismo institucional criado pela divisão e complementaridade entre 

mercado e Estado social. Neste ponto, a economia solidária ultrapassa a economia social 

(Laville, 2009:36), ao conceber como fundamental a pluralidade de recursos e 

economias, ao complementar entre si diferentes economias, diferentes projectos.  

Nesta medida, a economia solidária tem pela frente a necessidade de conceber, difundir 

e impor critérios de avaliação do desempenho das suas organizações que incorporem a 

sua complexidade e a sua prospectividade (Namorado, 2009), de modo a promover a 

melhorias das condições de trabalho e a sua estabilidade, a sua sustentabilidade.  

 

1.1 Dimensões e Indicadores de Sustentabilidade 

Para reflectirmos sobre a sustentabilidade na economia solidária, devemos pensar na 

finalidade dos projectos e nos meios necessários para a sua realização. Deve ser um 

processo de avaliação e de construção contínuo, de forma a garantir equilíbrio entre 

projectos, entre produtos, produtores e consumidores, entre oferta e procura, mas 

também entre inovação e desenvolvimento. Para tal, consideram-se as dimensões e os 

indicadores da economia social e solidária que permitam conhecer os projectos em 

profundidade, identificar falhas e carências, e pensar estratégias de actuação, para maior 

eficiência e sucesso, no tempo e no espaço. 

� Dimensão Territorial 

A sustentabilidade dos projectos de economia solidária passa pelo estímulo de relações 

socioeconómicas, em rede, e ancoradas territorialmente, ou seja, por um lado deve haver 

utilização dos recursos endógenos e das capacidades locais e, por outro, fertilização dos 

recursos exógenos para criar oportunidades, desenvolver e sustentar o território.  

Há uma corrente importante desta nova economia social que surge ligada ao 

desenvolvimento local, onde a criação de emprego surge como uma componente 

importante, assim como a defesa da cultura e do património. O desafio do 

desenvolvimento local ou comunitário reside no axioma “pensar global, agir local”, ou 

seja, é baseando-nos na realidade social existente que devem procurar soluções 

participadas, integradoras e valorizadoras das gentes e dos recursos. E é neste contexto 

que o património é factor primordial no desenvolvimento de projectos de âmbito 

comunitário e cultural, pois a cultura assume-se cada vez mais como uma forma de 
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lazer, e nos dias de hoje assiste-se a uma consciência mais generalizada da importância 

da mesma como agente de desenvolvimento das sociedades10. Tal pode constituir um 

modelo do aumento da auto-estima individual e colectiva, pela valorização de 

capacidades, nomeadamente, a construção de um futuro mais sustentável. O património, 

constituído por ideias e por objectos com os quais as sociedades afirmam as suas 

diferenças perante os outros, é hoje fundamental na celebração da memória e na 

construção das identidades11 e dos territórios.  

� Dimensão Económica 

A sustentabilidade económica de um projecto passa por garantir a sua rentabilidade, 

criação e estabilidade de postos de trabalho, benefícios para todos os envolvidos, 

distribuídos de forma justa, oportunidades locais evitando a fuga de capital humano. 

Enquanto projecto de economia solidária, deve ter presente a pluralidade de recursos e 

economias. Nesse sentido, a componente mercantil representa os recursos produzidos e 

a sua compreensão requer a análise dos custos e da receita proveniente da venda de 

produtos e serviços. A componente não mercantil diz respeito aos recursos económicos 

oriundos de doações individuais e de instituições públicas governamentais e não-

governamentais. O terceiro componente da dimensão económica é o não monetário, ou 

seja, não envolve dinheiro: são formas de colaboração tais como o trabalho voluntário, 

doações, e práticas reciprocitárias (actividades realizadas em prol da organização; 

pessoas que trabalham não pela remuneração, mas porque acreditam na causa).  

A economia solidária, em resumo, pode ou deve ser, uma economia formada por 

actividades recíprocas desenvolvidas por voluntários, actividades de mercado 

desenvolvidas por profissionais e actividades financiadas por subsídios estatais ou 

outros. Para França Filho (2004), a “hibridação de economias é o que permite, em 

muitos casos, a sustentabilidade e a perenidade dos projectos criados”. 

                                                        
10 A cultura, na sua diversidade, e os seus produtos criativos e artísticos, representam formas 

contemporâneas e tradicionais de criatividade que contribuem de forma incomparável para a nobreza, o 

património, a beleza e a integridade das civilizações humana” (Comissão Nacional da UNESCO, 2006) 
11 Segundo a conferência Mundial sobre as Políticas Culturais (UNESCO, México, 1982) a “Identidade 

cultural parece propor-se hoje como um dos principais motores da história: não se trata nem de um 

património fossilizado nem de simples reportório de tradições, mas de uma dinâmica interna, do processo 

de criação permanente de uma sociedade”. 
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Mas na economia solidária, a sustentabilidade dos projectos não está relacionada apenas 

com os aspectos económicos, ou com a eficiência económica, mas também, com a 

eficiência social, entendida como a reprodução das melhores condições possíveis, tanto 

materiais como simbólicas da vida em sociedade (Gaiger e Cattani, 2009).  

O aspecto social e político também terão uma influência significativa na gestão dos 

projectos e na sua sustentabilidade (França Filho e Laville, 2004).  

� Dimensão Sociocultural 

As actividades económicas estão relacionadas com as relações sociais que constituem e 

caracterizam a dinâmica do grupo. Para compreensão desta dimensão, analisa-se a 

natureza do vínculo associativo através de indicadores como o padrão de sociabilidade, 

ou seja, a forma como as pessoas se relacionam dentro da organização; e o grau de 

coesão social do grupo ou reconhecimento da identidade colectiva, averiguando a 

igualdade de oportunidades e procurando melhorar as condições de vida de todos. Este 

tipo de indicadores permite compreender se as relações sociais são mais cooperativas ou 

competitivas (Reis et al, 2013), o que influencia a dinâmica interna das organizações. 

Relativamente à componente cultural, a economia solidária respeita e valoriza a 

diversidade cultural, ou seja, não visa a destruição das culturas em nome de uma 

globalização, massificação ou uniformização cultural, pelo contrário, procura valorizar 

as culturas locais e suas singularidades (Amaro, 2005). 

� Dimensão Política 

Tendo como objectivo compreender o nível de participação cívica numa organização, e 

se esta se dá de forma democrática e consciente, a dimensão política é analisada a nível 

interno e institucional. Assim, ao nível interno, considera-se por um lado, o grau de 

democracia interna, relativo à participação das pessoas nas decisões da organização, e 

por outro lado, busca-se compreender o grau de compromisso das pessoas no projecto. 

A participação das pessoas e a “democratização dos processos” (França Filho e Laville, 

2004) podem tornar mais lentas as decisões e as actividades nas organizações, o que 

torna a busca pela eficiência, um desafio na economia solidária (Reis et al, 2013). 

Ao nível institucional, pretende-se verificar a interacção da organização na comunidade, 

enquanto espaço de discussão de problemas comuns aos cidadãos do território. A 

existência de acção pública legitima a organização, promovendo a sua sustentabilidade, 

na medida em que sendo melhor aceite pela comunidade, maior apoio e cooperação 
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conseguirá, ao longo do tempo. Também o nível de articulação em redes da sociedade 

civil e institucionais e a autonomia institucional, são indicadores importantes, pois o 

êxito do projecto depende da sua capacidade de estabelecer parcerias e relações com 

outras organizações, mantendo a sua independência e a capacidade de promover 

transformação no território. 

� Dimensão Gestão e Conhecimento 

A sustentabilidade na economia solidária tem relação directa com o modo como os 

projectos e organizações são geridos. Um dos traços que caracteriza estes projectos é a 

autogestão, quando realizada pelos próprios integrantes das organizações. No entanto, e 

porque depende de diferentes factores, tais como culturais, financeiros, políticos, pode 

assumir outras formas de gestão, participada ou partilhada.  

Por outro lado, e para análise desta dimensão, é necessário avaliar aspectos relativos às 

infra-estruturas (recursos, equipamentos), representativa da capacidade de gerar riqueza; 

e ao conhecimento (formação técnica, humana e cívica), enquanto componente de 

primordial importância para a capacitação e sustentabilidade destas iniciativas. 

Destacam-se três indicadores: a capacidade técnica e produtiva para elaboração dos 

produtos e sua comercialização; a capacidade de gestão com o conhecimento em 

técnicas de gestão nas diferentes áreas; e a formação geral dos vários membros, no que 

toca a questões de desenvolvimento, economia solidária, inovação, entre outras. A 

organização deve submeter-se a um processo contínuo de aprendizagem que lhe permita 

evoluir e, constantemente, rever-se e avaliar-se. Se necessário, reinventar-se. 

Por fim, a comunicação que cada vez mais prende a atenção de dirigentes e gestores de 

organizações pela necessidade de produzir resultados e promover a sua visibilidade e 

reconhecimento externo; nesta componente, podemos analisar indicadores como a 

avaliação e disseminação de resultados, internet e redes, marketing social e angariação 

de fundos. A comunicação é uma importante e indispensável ferramenta de gestão. 

� Dimensão Ambiental 

Os projectos de economia solidária devem pautar-se pela conservação e respeito pela 

natureza e biodiversidade, pela luta contra a poluição e contra as alterações climáticas, 

pelo uso eficiente de energia, entre outros. Ou seja, enquanto economia não contribui 

para a destruição da natureza e do ambiente, mas para encontrar formas económicas de 

reabilitar e valorizar o ambiente.   
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Em resumo, e tendo como base a visão de diferentes estudiosos da economia social e 

solidária, e do desenvolvimento local e comunitário, construiu-se um mapa das 

dimensões e dos indicadores, a analisar nas organizações da Economia Solidária. 

 

 

Fonte: Amaro (2005), Laville (2009), Reis, et al (2013), Ricardo (2008), e Silva (1964). 
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1.2 Comunicação e Redes de Colaboração Solidária 

No cenário das políticas para o desenvolvimento, a ideia de rede encontra tradução no 

conceito e prática de parceria. Avançando nesta via, o economista brasileiro Euclides 

Mance propôs a formação de redes de colaboração solidária que, ligando a produção à 

transformação, à distribuição e ao consumo, criariam cadeias produtivas baseadas na 

solidariedade e na satisfação das necessidades reais de todos e não só de alguns. É uma 

forma de outros tipos de economia se fortalecerem, ganhando experiência e espaço no 

interior da sociedade e economia desiguais, hoje dominantes no planeta (CIDAC, 2013). 

O isolamento de diversas práticas, bem-sucedidas, fragiliza a expansão local e global 

(Mance, 2005). Daí a importância da organização e do trabalho em rede, partilhando 

princípios e objectivos, alargando o âmbito de acção, potenciando a participação neste 

modelo de economia. É uma forma de combater as estruturas de exploração e de 

dominação responsáveis pela pobreza e pela exclusão, ao mesmo tempo que consolidam 

uma nova forma de produzir, de consumir eticamente, e de partilhar a riqueza. De 

acordo com o Paradigma da Abundância (Mance, 2005), a economia solidária somente 

cresce na medida em que distribui a riqueza, e quanto mais se compartilha, melhor se 

assegura o bem-viver das pessoas. 

Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o comércio 

internacional é controlado a 82% por países onde vive um quinto da população mundial; 

os países do quinto mais pobre acedem a pouco mais de 1%. É contra estas injustiças 

que se constituiu o comércio justo, o qual procura submeter as relações comerciais ao 

respeito pelos produtores e à preservação do ambiente (Laville, 2009:21). No comércio 

justo, o consumidor escolhe um bem, não só em função da sua qualidade e do seu preço, 

mas também em função da qualidade de vida e da remuneração que esse bem garante ao 

seu produtor. De certa forma, o consumo torna-se um acto de cidadania, é uma opção 

política na medida em que se pensa no interesse colectivo e, entre consumidor e 

produtor, estabelece-se uma relação de interdependência (Lasida, 2013). É o que Mance 

chama de consumo solidário (2005). 

O mercado de comércio justo certificado a nível mundial atingiu os €4,8 biliões em 

2012 (excluindo as vendas de comércio justo nos EUA) e envolveu cerca de 1,3 milhões 

de trabalhadores e agricultores em 70 países (ONU, 2014).  
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Mas hoje em dia, temos presentes novas formas de redes de colaboração, como as 

plataformas de comércio electrónico e as plataformas de financiamento cidadão 

(crowdfunding), nas quais cada organização pode buscar consumidores, parcerias ou 

apoio, e cada pessoa pode contribuir para a realização ou sucesso de um projecto.  

Com a globalização e a utilização das tecnologias de informação, o mundo está à 

distância de um clique; a busca de experiências nas populares redes sociais virtuais, 

podem ser optimizadas na promoção do diálogo e da solidariedade entre diferentes 

actores do desenvolvimento (cidadãos, organizações, empresas, etc.)12.  

Em África, Homestrings, uma das plataformas de crowdfunding mais utilizadas, 

mobilizou cerca de 25 milhões de dólares em fundos, entre 2011 e Fevereiro de 2013, e 

cobriu 13 países (World Bank, 2013). A diáspora, normalmente mantém o vínculo com 

a sua comunidade familiar de origem, e as suas ligações culturais e emocionais, tem 

nestas plataformas um meio de fazerem um investimento no seu país. A utilização de 

plataformas de crowdfunding pode aumentar estas dinâmicas e, por outro lado, 

promover o conhecimento sobre a origem dos fluxos, o país de residência destes, o tipo 

de projecto que a diáspora financia no seu país, e o nível de envolvimento que pretende. 

Apesar da rápida expansão das plataformas de crowdfunding desde 2011, e dos riscos e 

desconfiança que possa haver relativamente à utilização indevida dos fundos 

angariados, nomeadamente em África, não há registo de fraudes. Ainda assim, e nessa 

perspectiva, deve haver acompanhamento dos projectos e educação quer dos promotores 

dos projectos, quer dos participantes indirectos, para credibilizar e fomentar a utilização 

destas plataformas e das redes sociais (World Bank, 2013), enquanto importantes 

instrumentos de trabalho e de comunicação, à disposição de todos.  

Estas ferramentas, utilizadas à escala global, poderão servir como meio de divulgação e 

de enraizamento da economia social e solidária, construindo a “confederação 

estratégica” (Namorado, 2010), tão necessária para que a esta nova economia se assuma 

como modelo real e alternativo na construção da sociedade.  

                                                        
12 Disponível em http://projectoalfabeto.wix.com/desenvolvimento#!por-alcides-a-monteiro/c6dp 

Facebook (845 milhões de usuários activos em Fevereiro de 2012), Twitter (mais de 200 milhões de 

aderentes), LinkedIn (147 milhões de membros) ou Orkut (66 milhões de utilizadores) 
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A economia solidária constitui uma forma diferente de mostrar a economia, que não é 

apenas um meio de prover necessidades de cada um, mas sobretudo uma forma de 

construir a sociedade (Lasida, 2013), mais participada e mais consciente da realidade. 
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2. Caso de estudo: Artissal, Guiné Bissau 

A Associação Artissal13 é uma organização não-governamental, fundada em 2004 por 

10 sócios fundadores, liderados por Mariana Tandler, e que levou a cabo um conjunto 

de projectos de desenvolvimento local, com o apoio da cooperação internacional e com 

o envolvimento das comunidades da região de Biombo, ao longo de quase 10 anos. 

Assente numa estrutura associativa, a Artissal foi das primeiras organizações a 

promover iniciativas de desenvolvimento local na Guiné Bissau14, e é uma das entidades 

que promove o emprego, capacitação e a economia social e solidária.  

Ainda em fase de solidificação e de crescimento, Artissal é um atelier de tecelagem mas 

também escola e polo turístico, é ainda um museu, um restaurante e uma infra-estrutura 

de apoio a pequenas produções locais (em Bissau). Visando a redução da pobreza, 

nomeadamente através da promoção de actividades economicamente sustentáveis, 

acções de formação, organização de produtores, promoção e dinamização da venda de 

produtos, a associação actua na Região de Biombo15 desde a sua origem, e iniciou o 

processo de dinamização turística em 2009, com o apoio da cooperação internacional e 

do Comité de Acção Local (CAL), criado para o efeito e composto por elementos do 

poder tradicional e oficial, da comunidade local e regional. 

"A Artissal surgiu no desejo de defender um pouco aquilo que era o património 

guineense que era o pano de pente16, e conseguir gerar emprego autónomo através de 

uma profissão antiga mas que estava quase em vias de desaparecer, a tecelagem" 

(Mariana, 2013). Os principais clientes são as instituições e os estrangeiros residentes 

em Bissau. "Temos de viver das vendas, o que é muito vulnerável" e, como tal, "foi 

necessário pensar numa estrutura que pudesse ligar tudo, pensámos num pequeno polo 

turístico que pudesse englobar o pano de pente, um projecto de turismo diferente, 

baseado na riqueza cultural da região de Biombo". 

                                                        
13 Artissal – www.artissal.org   
14 Classificado como país de baixo desenvolvimento, a Guiné-Bissau encontra-se no lugar nº 176 do 

ranking das Nações Unidas relativo ao Índice de Desenvolvimento Humano, com 51,4 % da população 

situando-se abaixo do limiar da pobreza. 

15 A região de Biombo dista sensivelmente 30 quilómetros de Bissau, ficando junto ao Oceano Atlântico 

no oeste da Guiné-Bissau. É uma das regiões mais pequenas do país, com uma população estimada em 60 

mil habitantes, distribuídos por 838,8 quilómetros quadrados.  

16 “Pano di pinti”, é um pano tradicional exclusivo da etnia papel, feito à mão em teares tradicionais. 
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E foi assim que de uma organização de produção e divulgação de panos tradicionais, a 

Artissal, se lançou no turismo responsável e cultural, com princípios de respeito pelo 

ambiente, pelas populações, um turismo solidário e responsável: OntunLan, N’do 

Botôr17, com a criação de rotas e a construção de um pólo turístico 7Djorson18. 

Por outro lado, a Cabaz di Terra reúne num espaço comercial em Bissau, o projecto da 

Artissal e de outros produtores e organizações, promovendo a cultura guineense nas 

suas diversas vertentes, mas também as boas práticas de intercooperação e de 

estabelecimento de redes e parcerias, e apoio aos pequenos produtores. 

Sendo a Guiné um dos países mais pobres do mundo, a sobrevivência da Artissal e de 

todos os seus projectos não é uma tarefa fácil. A caracterização de vários indicadores, 

de acordo com as diferentes dimensões dos projectos de economia social e solidária e de 

desenvolvimento local, permitem-nos caracterizar o projecto Artissal, identificar os 

impactos, as fragilidades, e assim, apontar metas e alternativas para a sua 

sustentabilidade e continuidade, num mundo cada vez mais atento e participativo.  

Trata-se de uma análise qualitativa na qual a experiência de terreno e o contacto com as 

pessoas foi marcante, mas onde a experiência enquanto dirigente, permitiu olhar com 

objectividade as dificuldades, e alimentar a crescente necessidade de participar na 

construção teórica e pratica desta realidade do desenvolvimento. 

� Dimensão Territorial 

A Artissal é promotora de desenvolvimento local na região de Biombo. Para a 

implementação de cada projecto, houve mobilização das capacidades locais, de modo a 

melhor identificar e a satisfazer as necessidades da comunidade; cada passo é um 

contributo para o processo de mudança em cada tabanka (aldeia).  

A Artissal começou a fazer panos tradicionais em 2006 e, para Mariana, “… os panos 

reforçam a identidade guineense. São objectos embaixadores do país. É um sonho 

recuperar a tradição e procurar o valor íntimo e genuíno da Guiné; associar o produto 

ao valor cultural, reaver a sua dignidade”.  

                                                        
17 OntunLan, N’do Botôr significa na língua papel, “somos nós Pepel di Tôr, esta é a nossa história”. 
18 Djorson em crioulo significa raiz familiar. A etnia papel é formada por 7 famílias de apelidos distintos 

que diz a tradição são os fundadores da etnia papel: Baiga, Basó, Djagra,Bassafinte, Bassutu, 

Badjucumon, Batat. Os papéis, cujo chão tradicional é a ilha de Bissau, subdividem-se em 7 clãs 

hierarquizados e estão, como os manjacos, organizados em regulados (poder tradicional). 
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Tendo realizado em Quinhamel uma acção de valorização dos recursos locais, com a 

criação de um atelier de tecelagem tradicional do pano di pinti19 com produção própria, 

e depois de uma “acção de resgate” no Senegal, para onde se tinham dirigido tecelões 

em busca de melhores condições de vida, transmitindo o conhecimento e tradição 

guineense, foram criados 14 postos de trabalho numa fábrica construída de raiz. A 

Artissal conta sete membros fundadores entre os tecelões que se mantêm até hoje na 

fábrica, um como chefe de sala, dois como coordenadores das linhas de produção, tendo 

os restantes a categoria de tecelão ou aprendizes. Pertencem à etnia papel, a que mais se 

destaca neste sector de actividade e neste território. São homens porque a tecelagem é 

uma actividade tradicionalmente masculina, passando de geração em geração, tanto nos 

papeis como nos manjakos20, outra etnia do Norte do país com forte tradição na 

tecelagem. O conhecimento é transmitido de pai para filho, e de tio para sobrinho.  

Mas esta actividade é muito dependente das vendas, pelo que houve necessidade de 

repensar a estratégia da Artissal, e criar um novo projecto. Surgiu a possibilidade, 

juntamente com o Instituto Marquês de Valle Flôr (Lisboa), de desenvolver um projecto 

de turismo responsável que se estende por todo o território de Biombo, envolvendo a 

comunidade na sua criação e implementação de rotas, sensibilizando, capacitando, 

abrindo a cultura papel ao turismo, uma das maiores indústrias mundiais. 

Além do complexo turístico, com unidades de alojamento em Quinhamel, e das rotas, 

através da utilização de recursos financeiros integrantes deste projecto de turismo 

responsável, grande de parte do território da região de Biombo foi abrangida através de 

pequenos investimentos com grande impacto nas comunidades: 

� A construção de um pequeno mercado em Reno Tôr, veio permitir a apresentação 

dos produtos com mais e melhores condições de higiene, beneficiando directamente 

cerca de 50 vendedoras e, indirectamente, toda a comunidade. 

                                                        
19 O pano de pente era uma moeda de troca. O porto de Cacheu era o porto onde desembarcavam os 

portos. Faziam a ligação dos dois países e a Guiné pagava os produtos (queijo e outros) com panos…e os 

guineenses que foram em busca de melhores condições de vida em cabo Verde, levaram também o 

trabalho dos panos, adaptaram os teares e foram sendo adaptados os motivos. Na Guiné utiliza-se desde 

sempre o fio de algodão, em Cabo Verde, utilizava-se a lã de ovelha (Mariana, 2013). 

20 A Artissal teve um projecto no Norte do país, com o mesmo objectivo, a de recuperar a tradição e os 

motivos, mas que se revelou um fracasso, pelas diferenças verificadas no modo de produção, mais 

moroso e lento, logo menos produtivo e eficiente em termos de custos e resultados (Mariana, 5 de Abril 

de 2013). 
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� A implantação de uma “central” de carregamento de baterias (Reno Tôr), através da 

instalação de um painel solar, gerou 1 posto de trabalho. Não havendo electricidade, 

este é um verdadeiro serviço público pois os actuais clientes deixaram de percorrer 

mais de 10 Km para fazer um carregamento de telemóvel; o valor total resultante 

dos carregamentos (50 CFA), é utilizado em benefício da população, como por 

exemplo a pintura das bancas do mercado, a primeira iniciativa realizada. 

� Na tabanca de Bijimita, está a ser construído o Mercado Nanque, um mercado de 

maiores dimensões que o de Reno Tôr. Aqui, as vendedoras irão pagar uma avença 

que será guardada para futuras e necessárias manutenções. 

� Em Safim, o apoio da Artissal na aquisição de uma máquina para tratar o chabéu e o 

óleo de palma cria grandes expectativas na comunidade, e além da construção do 

bungalow para encontros com o Régulo, foram disponibilizados fundos para a 

construção de um dique na bolanha e para uma canoa para os pescadores. 

Estes são apenas alguns exemplos, mas as necessidades da comunidade são muitas. 

Nas conversas informais realizadas, todos os guias locais manifestaram a importância 

que a Artissal tem tido na dinamização do território e na valorização da cultura local, na 

sua formação, e até na inovação e envolvimento da comunidade. No entanto, verifica-se 

que apesar das formações e reuniões realizadas, mostram desconhecimento sobre o 

trabalho realizado na região pela Artissal, quer pelos restantes guias, quer pela 

organização; também não foram realizadas acções de avaliação e de monitorização das 

actividades levadas a cabo territorialmente.  

É muito importante um conhecimento profundo do trabalho realizado pela organização. 

No entanto, todos os guias assumem uma atitude crítica e atenta face ao seu papel de 

guia, e também enquanto interlocutores da comunidade e do CAL, identificando 

necessidades e oportunidades, a debater e a desenvolver junto da Artissal. 

� Dimensão Económica 

A Artissal está dependente dos projectos e da cooperação internacional. Agora, e 

devido ao bloqueio da comunidade internacional, a Guiné está numa situação muito 

especial, e nenhuma organização pode ser considerada um sucesso (Mariana, 2013). 
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Na Artissal, no âmbito da economia solidária leva-se a cabo uma actividade económica 

pois abrange um conjunto de actividades produtivas, cria postos de trabalho, gera 

rendimentos, satisfaz necessidades.  

As actividades ligadas à economia solidária devem mostrar-se idealmente sustentáveis 

e independentes. Mas isso é num país normal. Aqui, a Guiné foi excluída. Actualmente, 

é cotada como um dos países mais perigosos do mundo.(Mariana, 2013). 

Não tendo tido acesso a documentos financeiros ou contabilísticos, ambos os projectos, 

a fábrica de tecelagem e o turismo (rotas e alojamento) têm presente a dimensão 

económica (componente mercantil) através da produção de bens e serviços, como o 

artesanato (pano di pinti, cestos, potes), circuitos turísticos diversos, refeições 

gastronómicas no restaurante ou em locais específicos das rotas, participação em 

eventos organizados ou cerimónias. Os benefícios resultantes da venda dos panos estão 

a ser utilizados para o pagamento de salários dos tecelões e outras despesas inerentes ao 

funcionamento da fábrica, bem como em incentivos de dinamização da economia local, 

sendo que a fábrica é auto-sustentável (Mariana, 2013). 

No que toca ao turismo e devido à situação instável da Guiné, os salários estão 

dependentes da frequência de clientes e turistas. No entanto, nos três circuitos estão 

envolvidos, directamente, quase cinquenta pessoas que foram visitadas por cerca de 110 

pessoas durante 2012, envolvendo um rendimento global de 1.313.250 CFA. Foram 

criados 16 postos de trabalho fixos, maioritariamente jovens, indicados pelo CAL, que 

incluem os guias, os cozinheiros, o serviço de bar e recepção, e limpeza. A relação entre 

os projectos da Artissal é fundamental para a sua sustentabilidade: “No total, vieram 14 

grupos, e de cada vez, deixavam 400 ou 500 euros na loja, com a aquisição de panos. É 

muito importante para a nossa sustentabilidade” (Mariana, 2013). 

No que toca à criação de pequenos negócios associados a este projecto, há vários 

exemplos dos quais se destacam: 

� A construção do Nhô Forno (Bairro Bragança) criou 5 postos de trabalho directos e 

beneficia cerca de 40 pessoas (famílias) e, indirectamente, toda a comunidade 

enquanto utilizadores do forno ou clientes; o pão para os turistas da Artissal, é 

comprado diariamente neste forno. Foi nas aulas de alfabetização que Fatu, com 40 

anos e viúva, manifestou interesse em construir um forno para melhorar a sua vida. 
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� A construção de duas canoas em Ponta Domingos permite levar os turistas para a 

Ilha de Otatá e Ilha dos Amores, e servem também para a actividade piscatória da 

comunidade de pescadores de Ponta Domingos e suas famílias (cerca de 40 

pessoas); neste Circuito de Otatá está incluído um almoço em Ponta Domingos, com 

um custo fixo de 6000 CFA, que gerou 6 postos de trabalho para as mulheres da 

tabanca (cozinheiras); este dinheiro é para um fundo que é aplicado posteriormente 

na comunidade. 

Este tipo de economia é o que Lasida chama de “economia de funcionalidade”, por ser 

uma economia que valoriza o uso. A venda é substituída por uma prestação de serviço: 

não se adquire o bem, mas o direito a servir-se dele (2013:213). 

Relativamente à componente não mercantil, recursos económicos oriundos de doações 

individuais e de instituições públicas governamentais e não-governamentais, a Artissal 

tem recebido apoio financeiro, ao longo dos anos, de vários organismos internacionais, 

tais como a Cooperação Portuguesa, Cooperação Cubana, AD Espanhola, Comissão 

Europeia, entre outros. Quanto a doações monetárias, não sendo uma prática comum, os 

amigos da Artissal estão presentes nos momentos mais difíceis. “Houve momentos em 

que foi necessário juntar as poupanças numa cabaça, para comprar linha para 

trabalhar” (Mariana, 2013). Não tem havido aumento do número de associados, o que 

poderia contribuir para o aumento de fundos monetários e outros recursos. 

O terceiro componente da dimensão económica é o não monetário, e tem sido um apoio 

presente mas pontual na Artissal. Existe colaboração esporádica com universidades ou 

com outras organizações que permitem a troca de experiências e o conhecimento 

especializado, aplicado no desenvolvimento de diferentes projectos. 

Na análise do projecto Artissal, podemos encontrar a hibridação dos três tipos de 

economias, característica da Economia Solidária. No entanto, e face às suas 

necessidades, verificam-se possibilidades pouco exploradas, nomeadamente a utilização 

do voluntariado externo e o recurso a financiamento cidadão para angariação de fundos.  

Como foi apresentado anteriormente, o envolvimento da sociedade civil, cada vez mais 

atenta e participativa, pode colmatar algumas carências identificadas nas comunidades, 

nomeadamente junto da diáspora guineense e africana, ou da lusofonia. Por outro lado, a 

criação de vínculos com academias, promovendo voluntariado na área do ensino, e a 

investigação em diferentes áreas; a doação de material ou equipamentos vários, a troca 
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de experiências e intercâmbios, entre outros serviços que podem ser disponibilizados 

por diversas entidades. Também as plataformas internacionais de comércio justo ou de 

comércio electrónico, enquanto redes de colaboração globais, são essenciais para o 

desenvolvimento de parcerias, para promover e comercializar os produtos, e fazer da 

Artissal uma marca e uma referência no mundo. Por fim, o recurso a plataformas de 

crowdfunding, permitiria não só a divulgação dos projectos como a angariação de 

fundos e uma vasta comunidade de seguidores, entre amigos, promotores de actividades 

solidárias, e guineenses espalhados pelo mundo.  

Lamentavelmente, a fábrica de tecelagem da Artissal, encontra-se praticamente parada, 

sem capacidade de investimento em matéria-prima, incapaz de dar início ou vazão às 

encomendas (Mariana, 2014). 

� Dimensão Sociocultural 

Na Artissal, podemos verificar, ainda que seja uma análise subjectiva, que o vínculo 

associativo é cooperativo. O indicador padrão de sociabilidade é evidente e fundamental 

para o sucesso do projecto, pois a dinâmica interna da organização e a relação entre os 

trabalhadores, tem reflexos no processo produtivo interno e no seu empenho, 

principalmente na fábrica de tecelagem, mas também no projecto de turismo, pois 

ambos os projectos contribuem para o combate ao desemprego em Quinhamel, para a 

luta contra a pobreza e a exclusão social, promovem a igualdade de oportunidades, o 

conhecimento, a troca de saberes, o reconhecimento da sua cultura.  

No caso da Artissal, o forte sentimento de pertença ao grupo contribui para a coesão, e 

esta, por sua vez, tem relação directa com o esforço e a luta diária dos trabalhadores em 

manter o projecto. Na medida em que cada uma das experiências contribui para 

diminuir a intensidade do êxodo, como no caso dos tecelões, foi estabelecido o mínimo 

de condições para a permanência das pessoas junto das suas famílias; foi o primeiro 

passo para se reconstruir a realidade de Quinhamel, com base na sua cultura local. 

A dimensão cultural é central em qualquer projecto da Artissal, o que se prende, em 

grande medida, com a sensibilidade e formação de Mariana. A comunidade não tinha 

essa sensibilidade pois ficaram descapitalizados. Ser tecelão não era uma profissão 

valorizada e houve um quase desaparecimento deles. Um produto como o pano di penti, 

que é um produto cultural não garante a sobrevivência…logo, não é um factor de 

desenvolvimento (Mariana, 2013). Hoje em dia, reconhecem a importância do projecto. 
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Com o aval das comunidades a Artissal criou o "Circuito das Balobas", locais sagrados 

e cerimónias dos Papéis, que os turistas podem conhecer; o "Circuito dos Saberes", para 

apresentação e dinamização do pequeno artesanato local; e um circuito de passeio, o 

“Circuito de Otata”. Estes circuitos têm como principal objectivo mostrar os recursos 

naturais e paisagísticos mas também as actividades da comunidade, em termos 

profissionais, culturais e religiosos.  

Houve períodos de sensibilização, negociação e de formação. A participação popular 

foi essencial para o início e implementação dos projectos da Artissal, nomeadamente 

para a criação das rotas, para a identificação de recursos, etc. Havia que ir a todas as 

comunidades e explicar o que era o turismo, perguntávamos o que tinham de interesse e 

o que podiam mostrar. As reuniões eram o comité da tabanca e, dado ser constante não 

haver dinheiro, foram promovidas acções entre a Artissal e o comité. Durante quatro 

anos de preparação do projecto de turismo houve muitas reuniões e cada um dos 

representantes do sector fez um levantamento dos sítios e propostas para integrar nos 

passeios. Foi com base nesta informação que se criaram os circuitos (Mariana, 2013).  

De forma a difundir os aspectos culturais da região foi ainda construído um museu, 

onde estão expostos artigos directamente relacionados com a cultura Papel, e uma loja 

com os produtos produzidos pala fábrica de tecelagem da Artissal. Há espectáculos de 

música e dança, percursos turísticos e actividades que integram a cultura da região, 

como por exemplo a “luta das bajudas”21 (lutas das raparigas), uma antiga tradição 

revitalizada pelo projecto e pela comunidade, por sugestão dos intervenientes locais e 

CAL. "Conseguimos fazer essa gente perceber que podíamos levar pequenos grupos de 

pessoas, interessados no que eles têm e que tem valor para essas pessoas". 

Tem sido desenvolvido um trabalho de dinamização cultural e de impulso às tradições e 

práticas culturais locais (rituais ancestrais, artesanato, música, gastronomia). As 

actividades turísticas possibilitam a atribuição de valor ao património cultural, a 

revitalização da identidade cultural e o resgate da auto-estima, contribuindo assim para 

o desenvolvimento local, económico e social.  

 

                                                        
21 A revitalização de cerimónias como a Luta das Badjudas foi uma surpresa para todos pois não se fazia 

há cerca de 30 anos. Durante vários fins-de-semana foram realizados os ensaios, e que culminou na final 

com a inauguração do 7Djorson (Mariana, 2013). 
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� Dimensão Política  

A iniciativa é o pilar da economia solidária e do desenvolvimento. No caso da fábrica, 

fazemos eleições com voto. Pode parecer uma brincadeira mas os tecelões levam muito 

a sério a liderança do grupo. O Oubini é a voz deles pelo terceiro ano consecutivo. É 

ele quem leva os problemas à direcção executiva (Mariana, 2013). 

No que toca à gestão e funcionamento da fábrica de tecelagem, o grau de democracia 

interna e o grau de compromisso são evidentes. Existe um representante dos tecelões 

nas reuniões e todas as informações são tratadas primeiramente no grupo e, 

posteriormente, na direcção executiva. Os preços, as aquisições e todas as alterações são 

decididos em conjunto, a limpeza e a gestão da cantina onde comem todos os dias. Os 

tecelões são os responsáveis pela gestão de todo o empreendimento e são conscientes 

das suas responsabilidades em cada momento. A organização converte-se num local de 

expressão da cidadania e de aprendizagem da democracia (França Filho, 2004).  

Relativamente ao projecto de turismo, esse poder político assumiu a sua maior 

relevância durante o processo de construção do projecto. As pessoas ao participarem nas 

reuniões, e ao contribuírem com as suas opiniões e sugestões, fizeram parte do 

processo. Ganharam poder de intervenção e poder negocial, na comunidade e no 

contacto com outras entidades; agora pensam na sua realidade, nas suas carências, 

sabem que podem querer mais para viver melhor e que os jovens precisam de formação. 

Esta é também uma forma de promoção da acção pública, a intervenção no território é 

patente em todo o processo de desenvolvimento dos projectos da Artissal, e reconhecido 

pelas comunidades.  

 

Na Guiné, normalmente, as pessoas estão à espera que vão ter com elas, com o 

“coitadinho”. Aqui, connosco, acontece ao contrário. Vêm ter connosco.  

Houve um moço que vinha pedir trabalho e acabou por revelar que queria ser 

comerciante. Então eu perguntei-lhe: Sabes como começa um novelo? Começa 

pequenino e vai crescendo…E ele começou pequenino! Começou com uma mesa 

e alguns rebuçados, a vender. Agora está na Feira do Bandim a vender artigos 

variados. Tem o seu próprio espaço. Por vezes, é preciso orientar e incentivar 

as pessoas. Capacitá-las. (Mariana, 2013). 
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Ao articular as diversas formas de colaboração entre a organização e pequenos 

produtores, a Artissal privilegia o acesso às redes de colaboração solidária, facilitando a 

interacção de diversos actores a fim de se tornarem actores colectivos. É membro da 

organização africana de comércio justo e todo o processo de produção se encontra 

certificado, desde a compra da matéria-prima22. No entanto, não se verifica a sua 

integração nos circuitos comerciais internacionais de comércio justo, havendo apenas 

uma parceria com uma loja em Lisboa que comercializa os produtos da Artissal. 

Quanto à autonomia institucional, esta deve reflectir uma esfera política fundamental de 

concepção do projecto, e assumido pelo grupo. A busca da Artissal pela autonomia, 

passa necessariamente pela qualificação dos trabalhadores, tanto na esfera técnica 

relativa ao domínio dos seus processos produtivos únicos, quanto na esfera 

administrativa (capacidade de gestão, de planeamento, de organização interna e de 

articulação externa). Dada a necessidade de recorrer a financiamentos e apoios de outras 

entidades, é fundamental que a sua autonomia e independência sejam reconhecidas. 

� Dimensão Gestão e Conhecimento 

As organizações da economia social e solidária devem ter em conta os critérios da boa 

gestão, da eficiência e da transparência; deve corresponder a um processo de 

aprendizagem que lhe permita constantemente rever-se e avaliar-se.  

A Artissal concebeu um conjunto de infra-estruturas necessárias para a gestão dos seus 

projectos, e inclui desde diferentes edifícios (fabrica de tecelagem, bungalows, museu, 

restaurante, loja, sala de formação, etc), a teares produzidos propositadamente em 

Dakar, computadores e outros meios de comunicação para as sessões de formação, 

equipamentos para aquecimento de águas, veículos para transporte de turistas, entre 

outros; o acesso a tecnologias de gestão (software, internet), é fundamental.  

Estas infra-estruturas foram construídas com recurso a apoios internacionais, através da 

parceria com várias instituições e o espaço físico é o local apropriado para o 

desenvolvimento das actividades produtivas. 

                                                        
22 Antigamente a linha era vendida na Casa Nunes & Irmãos, mas deixou de existir. Agora compramos 

algodão de qualidade no Senegal, em produtores certificados; o nylon é chamado de “cocaína” e 

descaracteriza completamente o fio. Antes não interessava a qualidade, mas sim a quantidade tecida 

(Mariana, 2013). 
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Ao longo dos vários anos, a formação e capacitação da população vulnerável de 

Quinhamel foi um factor de desenvolvimento prioritário na acção da Artissal. Desde a 

alfabetização, à informática e línguas, o principal objectivo foi promover o 

conhecimento e dotar as pessoas de ferramentas que lhes permitissem ter a liberdade e a 

capacidade de escolher os seus projectos de vida. Há, no entanto, um longo caminho a 

percorrer. Sendo a necessidade de fundos o aspecto impeditivo, o recurso a uma bolsa 

de voluntariado para a continuidade destas acções seria fundamental. 

Estamos na era da comunicação, e dadas as necessidades de visibilidade e de 

financiamento da Artissal, devem ser promovidos os resultados atingidos e criada uma 

estratégia de marketing e angariação de fundos através da participação em plataformas 

de crowdfunding e de comércio electrónico, para disseminação da marca Artissal. 

Verificou-se que página web da Artissal e os diferentes perfis do facebook, sendo 

importantes instrumentos de divulgação, apresentam-se pouco dinamizados. Em 

conversas informais, constatou-se também que os clientes do 7Djorson não conheciam 

as actividades desenvolvidas pela Artissal, as brochuras sobre os vários percursos não 

estavam acessíveis a todos, tal como o Museu que se encontrava encerrado.  

Por outro lado, numa lógica de sustentabilidade e boas praticas, além da 

profissionalização e transparência cada vez mais necessárias nos órgãos de gestão, uma 

maior abertura da Artissal, com novos associados pode ser importante quer do ponto de 

vista político, da gestão, e da comunicação. 

� Dimensão Ambiental 

Sendo o ponto forte dos projectos da Artissal a diversidade cultural, natural e 

patrimonial que a região de Biombo oferece, houve necessidade contínua de 

consciencializar e sensibilizar a comunidade local face ao conceito de turismo 

responsável, e a apropriação dos benefícios desta actividade turística.  

Com o projecto OntunLan, N’do Botôr, a Artissal promove um turismo responsável e 

solidário, face a uma nova consciência ambiental e cidadã, na qual quer as 

comunidades, quer os turistas, têm a sua responsabilidade.  

De acordo com Marques (2009), o turismo apoia-se em recursos culturais e naturais, 

que muitas vezes são os únicos “activos” dos países pobres, ou em vias de 

desenvolvimento. Sendo um dos principais motores do comércio e da “prosperidade” no 

mundo, o turismo contribui em 5% do PIB mundial e é responsável por 235 milhões de 
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empregos (UNWTO, 2012). No entanto, esta indústria, comprometida com o 

cumprimento dos Objectivos do Milénio, deve ter especial atenção ao impacto das suas 

actividades nas comunidades locais e procurar beneficiá-las, através das suas acções, 

para um mundo mais igual, mais sustentável e com mais oportunidades.  

O projecto de turismo responsável da Artissal, necessário para a sua sustentabilidade, 

mas também para o desenvolvimento económico e social da Guiné Bissau, um país 

onde se podem encontrar algumas das mais belas riquezas naturais de Africa. “Para os 

adeptos dos segmentos de natureza e observação, uma incursão pela Guiné-Bissau, 

seguindo caminhos e trilhos, representa uma experiência única em que o inesperado 

demarca a viagem pela diferença. O contacto com uma multiplicidade de grupos 

étnicos, elementos culturais que transformam o país num mosaico e diversidade de 

fauna e flora enriquecem as vivências“ (Brito, 2010).  
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3. Considerações finais 

É o meu sonho. Tomei um rumo, é o meu sonho. Talvez pudesse trabalhar numa 

vantagem particular do lucro. Mas o que me interessa é isto…a Artissal ser 

reconhecida e os guineenses abraçarem este projecto. (…) São seis anos sem 

férias, dia e noite. Isto faz-me feliz. Não são os números, são as pessoas que se 

aproximam e que contam. Vêm ter connosco. (Mariana Tandler, 2013) 

 

Na Artissal, constrói-se um projecto de desenvolvimento, com uma capacidade criativa 

e humana que verdadeiramente impressiona, num dos países mais pobres do mundo.  

Mariana tem conseguido ao longo dos anos, reinventar o projecto Artissal, Quinhamel e 

um pouco da Guiné. Primeiramente com a Fábrica de Tecelagem, a formação e os seus 

panos, que dinamizaram a economia local, criaram emprego e fortaleceram as 

capacidades dos “pépeis”, aumentaram a sua auto-estima, e tudo com uma capacidade 

de iniciativa e de inovação, que motivaram o respeito, a confiança e o envolvimento das 

comunidades, dos seus líderes.  

Depois, com o turismo, um projecto abrangente que poe a diversidade da região de 

Biombo a descoberto. Surpreendente e, ao mesmo tempo, assustador. Apenas porque 

estamos na Guiné. Há muito trabalho a fazer para ultrapassar a imagem de insegurança 

da Guiné e tornar o complexo 7DJorson uma referência de boas práticas e de cultura. É 

preciso estabelecer relações e parcerias com organizações de turismo solidário e 

responsável, com as pessoas, promover o turismo científico, o turismo da saudade. Mas 

é preciso também que os órgãos de poder central colaborem neste processo, 

contribuindo com melhores estradas, melhor acesso à saúde, mais educação para todos.  

E não falta inspiração a Mariana, nem vontade de continuar a mudar o seu mundo. 

A diversidade de actividades, a hibridação de economias, a aposta na cultura e na 

identidade guineense, entre outros factores, nomeadamente a liderança de Mariana, 

permitem que a Artissal resista e se tenha tornado num projecto reconhecido localmente 

pela sua qualidade. Enquanto projecto e organização, é sem dúvida um exemplo de 

economia social e solidária, mas que apresenta fragilidades ao nível dos recursos 

humanos e instabilidade quer no trabalho, quer na produção, devido à dependência dos 

programas de financiamento, como a maioria das organizações desta natureza. 
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É o tempo de criar as oportunidades, quer para a Artissal, quer para a economia social e 

solidária. É urgente continuar a promover o conhecimento e a capacitação dos 

trabalhadores como valor estratégico e diferenciador da Artissal; dotar os dirigentes e os 

trabalhadores de ferramentas de gestão adequadas, promovendo a gestão participada e 

emancipação dos intervenientes e, se o contexto o permitir, a autogestão; urge buscar 

novas parcerias, novos modos de articulação com outras organizações, de comércio 

justo, de turismo responsável, garantindo financiamento e promoção das marcas Artissal 

e Guiné Bissau, o que contribuirá para a melhoria dos salários e das condições de vida.  

A Artissal, é uma organização que demonstra que a economia social e solidária, com os 

seus valores e dificuldades, construindo ideias e projectos, pode ser uma alternativa para 

promover desenvolvimento e inovação nos territórios, minorar situações de pobreza e 

exclusão social, nos países em desenvolvimento.  

Como esta, toda a economia devia ser solidária. Há muita criatividade, existindo 

inúmeras iniciativas cujo papel tem sido muito importante na abertura de horizontes 

(Amaro, 2005). Não se trata de um modelo alternativo ao modelo capitalista. Contudo, 

trata-se da audácia e da capacidade humanas para inventar novos possíveis. A revolução 

não terminou, não terminará mas está em curso (Lasida, 2013:214).  

Enquanto modelo de desenvolvimento, devia ser um objectivo estratégico autonomizar-

se e globalizar-se como objecto de estudo transdisciplinar: organizar e fortalecer redes 

locais, regionais, globais que articulem organizações de economia solidária. Criar o que 

Namorado chama de “confederação estratégica” (2010), e que se traduz na necessidade 

de identificação clara das organizações abrangidas pela economia solidária, de modo a 

que se sintam e assumam como parte de um modelo a seguir. Por outro lado, por razões 

fundamentalmente internas de perenidade e por razões fundamentalmente externas de 

legitimidade social, as organizações devem atribuir relevância estratégica à avaliação do 

desempenho e dos resultados obtidos (Namorado, 2010:72). Devem mostrar resultados. 

A sustentabilidade das organizações e projectos de economia solidária depende de 

condições económicas, culturais, politicas, tecnológicas, sociais, e não basta o empenho 

dos trabalhadores ou a articulação em rede de diversas entidades. É necessário uma 

conjugação de esforços e vontades, na qual o papel dos Estados é fundamental. 
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O desenvolvimento da economia social e solidária exige uma visão estratégica a médio 

e longo prazo, que permita a diferentes actores trabalhar conjuntamente, trocar 

experiências e conhecimento. As instituições devem estar preparadas para os desafios 

do desenvolvimento e devem procurar ter uma visão holística do futuro23. 

Com as organizações promotoras de boas praticas, deve ser construído um novo mapa 

da economia, um “mapa-mundi” da economia social e solidária. Cabe-nos a nós a 

responsabilidade, como cidadãos e cidadãs, de construirmos novas relações humanas, 

mais livres e solidárias, colaborando pessoal e colectivamente na transformação do 

mundo em que vivemos. O tempo está a contar… 

  

                                                        
23 Disponível em http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---

coop/documents/instructionalmaterial/wcms_166369.pdf. Acedido em Outubro de 2014. 
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