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1 INTRODUÇÃO 

Ao longo deste trabalho pretende-se averiguar se há, ou não, uma associação positiva 

entre a economia social, a economia pública e o desenvolvimento de uma comunidade. E, 

demonstrar que na economia social, composta por uma panóplia de organizações, há uma 

oferta de uma economia alternativa ao modelo vigente. Uma economia que se foca nas 

pessoas e na satisfação das suas necessidades, contrariando a logica do mercado, onde o lucro 

em regra tem primazia sobre tudo. 

Mas por outro lado há problemas ambientais, o desemprego estrutural, que fomenta os 

desequilíbrios sociais, e, até regionais, pondo em causa principalmente o desenvolvimento de 

pequenas comunidades com poucos recursos. E, ainda há que adicionar a crise em que 

vivemos e atravessamos nos últimos tempos, que na maioria dos Estados significou um 

romper com o passado presente, e, levando a alterações profundas.  

Tempos de crise são janelas de oportunidades, e, a sociedade civil parece que está 

mais recetiva aberta a novas formas de desenvolvimento. Num tempo como o nosso, onde 

questões ambientais, económicas, culturais e políticas influenciam o modelo de 

desenvolvimento e políticas públicas adoptadas. Contudo, há que encontrar soluções que 

sejam mais amigas do ambiente e que permitam uma integração e coesão social forte.  

A crise confrontou-nos com a necessidade clara de termos de mudar. E nesta mudança 

de paradigma podem entrar  o desenvolvimento sustentável e a economia social. Primeiro 

porque um quer atingir coisas que o outro oferece. E, em segundo lugar num contexto de 

pequenos territórios as organizações desta economia parecem melhor relacionar-se com os 

demais actores locais, criando relações de compromisso, e, que a longo prazo contribuíram 

para um desenvolvimento que se quer sustentável, e que permita a coesão social e económica 

da comunidade. 

No primeiro capítulo abordamos os principais aspectos teóricos relacionados com os 

dois conceitos, a economia social e a política pública. De forma sucinta pretendemos abranger 

vários períodos demonstrando a sua evolução ao longo dos tempos. Em ambos os conceitos 

enfrentamos o mesmo problema, a saber, a ambiguidade conceptual e teórica, sendo mais 

notório no caso da economia social até porque há diversas terminologias para retratar a 
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mesma realidade. No caso das políticas públicas apesar de se notar algum do mesmo 

problema há um aspecto em que todas teorias e abordagens estão de acordo, as políticas 

públicas resultam da actividade do governo. 

No segundo capítulo introduzimos a problemática da questão de partida o 

desenvolvimento local sustentável. Na primeira parte há uma introdução ao tema, revelando 

as relações do desenvolvimento com a economia social e a sua dependência face a iniciativa 

governamental. Numa segunda parte, ainda de âmbito introdutório, abordamos a questão da 

crise que assombrou o nosso país e a Europa levando à consciencialização das sociedades 

contemporâneas que o modelo até aí vigente se tinha, ou estava prestes a esgotar-se. Era 

necessário uma rutura ou uma mudança de estratégia. Esta consciencialização da população e 

das entidades oficiais criaram oportunidades - que ainda se encontram em aberto - para 

exploração de modelos alternativos ao vigente. Na terceira parte deste capítulo voltamos a nos 

a focar na economia social de novo, mas desta vez destacando os aspectos que relacionam 

com o desenvolvimento local sustentável em especial dos pequenos territórios. Abordamos 

também os aspectos legais quer a nível nacional quer a nível europeu. E, por último, as 

políticas públicas de desenvolvimento local, não pretendemos realizar um basto e exaustivo 

levantamento das políticas públicas, apenas abordaremos as mais marcantes nos últimos anos 

quer de iniciativa governamental, quer por "imposição" da união europeia. Note-se o seguinte 

o levantamento das políticas públicas de desenvolvimento local teve em consideração os 

aspectos da promoção de um desenvolvimento orientado para pequenos/médios territórios, e, 

que se focalizasse essencialmente na promoção da inclusão e coesão social e económica da 

comunidade criando condições a um desenvolvimento harmonioso.  

No quarto capítulo falamos da Cooperativa A Lavoura do concelho de Paços de 

Ferreira, que tem em mãos um projecto relativamente jovem. Destacamos os aspectos mais 

importantes da Cooperativa, e, destacámos o projecto, explicando as motivações, as 

expectativas e o sucesso/insucesso do projecto. 

No quinto capítulo explicamos a metodologia adoptada na realização do estudo, as 

estratégias usadas, identificando as principais dificuldades.  

Expondo no sexto capítulo os resultados da realização do estudo de caso ao projecto 

da Cooperativa A Lavoura, projecto que resulta de uma pareceria entre uma organização da 



� ������	
���� � �������� ������ �� ��������� � ��������� ��	����� ���� � �������������� ������

�

economia social, do envolvimento das autarquias locais - Camara e Junta - e dos produtores, 

que, embora se encontrem ligados à cooperativa como produtores de leite, neste caso do 

projecto participam como entidades do sector privado já que sem o projecto não escorriam o 

produto de outra forma. Em muitos casos é uma espécie de obtenção de uma fonte extra de 

rendimento, sendo que essa até foi uma das ideias iniciais para o projecto. 

Terminados o estudo apresentado as principais conclusões a que chegamos, e, se 

conseguimos obter uma resposta à questão de partida - Pode a economia social ter um papel 

na articulação das políticas públicas para o desenvolvimento local? 
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2 ENQUADRAMENTO TEÓRIOCO 

Neste capítulo analisar-se-á a literatura explorada sobre as temáticas da economia 

social e políticas públicas. Realçando que ao longo do capítulo tentamos compreender os 

conceitos demonstrando as várias perspectivas teóricas ao longo dos tempos. Sem descuidar 

os seus significados em termos históricos, económicos e políticos. 

2.1 ECONOMIA SOCIAL 

Ao abordarmos este tema encontramos uma infinidade de termos para abordar, 

designar, definir e até caracterizar a mesma questão e/ou realidade. Quando falamos em 

economia social referimo-nos a uma realidade social heterogénea e difusa, mas que por via da 

sua afirmação política, económica, social e cultural, cada vez mais reconhecida, 

essencialmente, a nível europeu. (Quinhão, 2004) 

Economia Social; Economia Solidária; Terceiro Sistema; Sector não Lucrativo; 

Economia de Interesse Geral; Organizações Não-governamentais; Economia Comunitária, 

Terceiro Sector; eis algumas das denominações mais frequentes para se referir a esta 

realidade. (IEFP, 2001:5; Quinhão, 2004:2) “Estes termos são utilizados de forma indistinta e 

até confusa por muitos autores”, segundo Caeiro (2008:62), e “em muitas circunstâncias a 

tentativa de separação que se pretende fazer não vai além de puro e pretenso preciosismo 

linguístico”.  

Esta multiplicidade de termos pode ser justificada por três factores: a nacionalidade; 

preocupações de rigor académico, e, de posicionamento ideológico. (IEFP, 2001:5) Torna-se 

evidente que para lá destas questões, o que procuram é retratar uma realidade social e 

económica na qual se insere este sector que caminha paralelamente perante o Mercado e o 

Estado. (Caeiro, 2008:62) 

Enquanto actividade a economia social, historicamente, encontra-se ligada às 

associações populares, às fundações, às mutualidades e às cooperativas. As três famílias que a 

compõem, tão heterogéneas e que servem diferentes fins, atuando nos diferentes sectores de 

atividade económica. O sistema de valores e os princípios das associações populares, refletido 

no movimento cooperativo, constitui o conceito moderno da economia social. (Campos, 
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2012:13) Na Europa, está intimamente ligada à história social e económica de cada país. Não 

sendo esta a razão pela qual se tornou num fenómeno ímpar no panorama das sociedades 

modernas, segundo Almeida (2011:85), mas sim pela expressão da sua dimensão que se 

traduz na transformação de ordem profunda quer ao nível da própria organização quer da 

coordenação dos sistemas socioeconómicos.  

Estas famílias, de serem realidades tão diferentes e distintas, têm nas suas raízes a 

mesma motivação e/ou impulso, isto é, na tentativa de obter respostas para os grupos sociais 

mais vulneráveis entre a população, resultado das novas condições de vida oriundas da nova 

sociedade industrial – séculos XVIII e XIX. Organizações fundamentavam-se por princípios 

de solidariedade, enquanto a sua governação se regia por princípios de igualdade. 

Desenvolvendo fundamentalmente dois tipos de actividades: de protecção social; e, 

económicas. (Campos, 2012, IEFP, 2001) 

Contudo, Jean-Loup Motchane (citado por Oliveira, 2005:64) afirma que a economia 

social terá origens na Idade Média “com as guildas, confrarias, corporações de ofício e 

compagnonnages” acrescentando a ideia de que ainda na actualidade é possível encontrar 

vestígios destas realidades, referindo-se em concreto aos artesões franceses. Só no início do 

século XIX é que surgiram os primeiros teóricos e experiências iniciais da economia social 

em resposta às mudanças do advento da revolução industrial. (Oliveira, 2005) 

Pelas mãos de Charles Dunoyer, economista liberal francês, introduziu o término 

economia social com a publicação do treatise on social economy – tratado da economia social 

– onde se defendia uma abordagem mais moral à economia. Surgindo na mesma década, 

1830, um curso com a designação de economia social na Universidade de Lovaina. (Caeiro, 

2008:61, Campos, 2012:14)  

Brotam os primeiros contributos teóricos, predominando três escolas. Dos contributos 

de “Marcel Mauss (1872-1950), defensor de uma economia de socialização voluntária e de 

Benoit Malon (1841-1893) cujo tratado de economia social (1883) tinha na sua base idêntica 

perspectiva” mentores da escola socialista. Fréderic Le Play (1806-1882), da escola social-

cristã, fundou uma sociedade e uma revista de economia social, a favor do desenvolvimento 

das cooperativas mas opondo-se à alteração radical da sociedade. Por último, a escola liberal 

focando a sua perspectiva teórica na liberdade da economia e na redução da intervenção do 
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Estado, tendo como mentores Charles Dunoyer (1786-1862) e Frédéric Passy (1822-1912). 

(Caeiro, 2008:61)  

Os economistas sociais – como os define Campos (2012:16) – encontram-se 

intimamente associados a França e influenciados pelas análises de T.R. Malthus e S. de 

Sismondi que abordam as falhas de mercado possibilitando o aparecimento de desequilíbrios, 

e a delimitação do sujeito económico, centrado no homem e não na riqueza. (Campos, 2012) 

Outros autores associaram-se à escola liberal, Leon Walras (1834-1910) devido à 

importância que atribuem às associações populares, o economista inglês John Stuart Mill 

(1806-1873) realçando às vantagem nas associações trabalhadores para o proletariado, 

Auguste Ott (1814-1892) da escola solidária e Charles Gide (1847-1932) o responsável pelo 

período próspero da economia social francesa, defendendo a abolição do capitalismo e do 

proletariado sem abdicar da propriedade privada nem das liberdades oriundas da revolução 

francesa. (Caeiro, 2008)  

Em suma, estes autores ou economistas sociais deverão ser enquadrados dentro da 

esfera do dito pensamento económico liberal, respeitando os princípios do laissez-faire e as 

instituições oriundas do capitalismo emergente. O cooperativismo, o mutualismo e o 

associativismo emergem como movimentos sociais e afirmam-se como uma alternativa ao 

modelo da economia capitalista. (Campos, 2012; Quinhão, 2004) 

A já referida “questão social”, isto é, a outra face do progresso, espelhada nos 

problemas sociais e económicos sentidos pela sociedade, estimulou ao aparecimento destes 

movimentos, no século XIX. Inspiravam-se em princípios de entreajuda, de cooperação e 

humanitários. Destacando-se a sua capacidade de mobilização de recursos, monetários e não 

monetários, sempre com a finalidade de dar respostas aos tais problemas, ou se, se preferir às 

necessidades sociais sentidas pela sociedade, promovendo novas formas de actividade 

económica mais solidárias e democráticas. (Quinhão, 2004)  

Por outras palavras, estas iniciativas oriundas da sociedade civil representam uma 

resistência à pressão de dependência das relações sociais impostas pelo capitalismo. Estas 

iniciativas estão intrinsecamente associadas a um conjunto de acontecimentos que 

proporcionaram o seu aparecimento – revolução política burguesa; revolução industrial; a 
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formação de duas novas classes sociais, a burguesia e o proletariado. É precisamente nesta 

altura que há relatos das primeiras experiências da economia social. (Ferreira, 2008, Oliveira, 

2005) 

A economia social “tem sofrido de invisibilidade histórica e institucional” 

nomeadamente por falta de consenso quanto à sua denominação e/ou à definição, bem como 

“pela ausência de sistemas de contabilização nacionais que permitam delimitar e quantificar 

este conjunto heterogéneo de organizações”. Quinhão (2011:5) Na sua genesis há uma enorme 

diversidade cultural e política, os economistas sociais centraram-se a abordagem teórica numa 

procura pela moralidade no sistema económico e não focada numa alternativa ao capitalismo. 

A invisibilidade pode-se justificar pela ausência de estudos que clarifiquem e delimitem a 

economia social. Criando dificuldades ao estudo científico sobre o tema, por isso, optou-se 

por demonstrar várias perspectivas teóricas ao longo dos tempos, sem descuidar os seus 

significados em termos políticos, económicos e históricos. (Caeiro, 2008, Campos, 2012, 

Quinhão, 2011)  

Há duas perspetivas que podemos adoptar, uma em termos históricos, a outra baseada 

nos termos académicos. A primeira abordará a evolução da economia social enquanto sector, 

enquanto a segunda aborda a questão pelo lado académico e do pensamento teórico. Quinhão 

(2004:3) propõe-nos uma perspectiva que aborda quatro fases de evolução do sector como 

actividade. Numa fase inicial brotam os primeiros movimentos sociais às experiências 

revolucionárias do século XIX. Na viragem de século, concretiza a institucionalização das 

organizações oriundas destes movimentos. Isto é, nesta segunda fase é possível criaram-se 

várias personalidades jurídicas para caracterizar as realidades do sector. Numa terceira fase 

retrata-se o período no qual houve uma instrumentalização das organizações da economia 

social, visando aumentar a capacidade de protecção social e consequência desta opção, o 

encorajamento do Estado de Providência. Esta fase está intimamente relacionada com a última 

e actual. Isto é, por via da crise, e, consequência da anterior, verificou-se uma alteração nas 

políticas de mercado, do trabalho e da protecção social. Uma inversão face à anterior fase. 

Estas alterações nas políticas mencionadas têm contribuído para uma reformulação das 

organizações da economia social.  
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Se a economia social contribui de certo modo para o alargamento do estado de 

Providência, parece ter agora atingido os limites. Iniciando um processo de contração que 

resultará numa nova questão social – problemas de pobreza; exclusão social e desemprego. 

(Quinhão, 2004) 

Na perspectiva académica, e, refugiando-nos em Caeiro (2008:62) é possível 

quantificar cinco períodos: 1791-1848 as origens da economia social; 1850-1900 os 

movimentos operários e a questão social; 1901-1945 começa a objeção ao liberalismo, 

período no qual surgem os regimes totalitários; 1945-1975, os direitos sociais e o Estado de 

Providência; 1975-2006 a crise do Estado de Providência, e, pelos movimentos já 

mencionados a economia social ganha novo fulgor, dimensão e importância. 

 Recordemos que há várias termologias para abordar, caracterizar, definir e/ou 

delimitar a economia social, contudo a perspectiva académica permite um melhor 

enquadramento histórico e social em torno desta questão conceptual. De realçar que “fora da 

perspectiva francófona, a história da economia social, não tem um enquadramento tão vasto e 

diversificado”, como refere Caeiro. (2008:63) Embora tal não signifique que não tenha um 

lugar de destaque no contexto económico e social noutros países. 

Os primórdios da economia social remontam ao século XIX, altura em que aparecem 

as primeiras experiências, destacando-se as primeiras tentativas de respostas às alterações 

provocadas pela revolução industrial na sociedade. Movimentos sociais, oriundos da 

sociedade, desenvolvendo-se em torno do indivíduo, consolidando os interesses em comum, 

visando responder às “questões sociais” resultantes da transformação profunda da sociedade à 

época. (Quinhão, 2004, Oliveira,2005, Silva, 2011) 

Mencionadas diversas vezes, a “questão social” aparece no contexto da revolução 

industrial e das profundas alterações na vida em sociedade dai resultante. No entanto foi uma 

designação usada “pelas elites para descrever o contexto do surgimento de inúmeras 

iniciativas populares em reação às condições de trabalho e vida da industrialização e do 

capitalismo liberal”. (Ferreira, 2008:31) As questões sociais proporcionaram fundamento para 

o aparecimento dos movimentos sociais, que por sua vez se encontravam fortemente 

influenciados pelo “socialismos utópico de Saint Simon, as ideias de Charles Fourier e de 

Pierre Proudhon” por um lado, e, por outro pelo “cristianismo social, corrente de pensamento 
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reformista, representada em França por Fréderic Le Plav e Armand de Melun, na Inglaterra 

por J. M. Ludlow e na Alemanha por V. A. Huber”, sem esquecer a contribuição de Stuart 

Mill com a promulgação da Industrial and Porvident Societies Act na Inglaterra. (Oliveira, 

2008:55) 

A Economia Social, no decorrer do seu caminho, passou por épocas com uma 

importante presença social e por outras com menos relevância. Não é o objectivo deste estudo 

detalhar ao pormenor o seu percurso histórico, contudo pretende-se destacar, ainda que de 

forma sucinta, alguns dos marcos que nos parecem ser fulcrais na sua afirmação como 

alternativa aos modelos dominantes das várias épocas. 

Na segunda metade do século XIX – segundo período segunda a perspectiva 

académica de Caeiro - a economia social enfrentou uma profunda reorientação, em parte, 

devido aos contributos dos economistas John Stuart Mill e Leon Walras. Stuart Mill 

concentrou seus pensamentos teóricos ao associativismo empresarial, quer cooperativo quer 

mutualista. E, na sua grande obra Principles of Political Economy defendeu a aposta nas 

cooperativas pelas suas vantagens económicas e morais. Na mesma linha de pensamento, 

Waldras, sustentava a ideia de que as cooperativas cumpriam uma importante função na 

resolução dos conflitos sociais, sem diminuir a importância do capital, mas que mundo se 

torne menos capitalista. E, no campo da moralidade passa pela introdução de princípios 

democráticos. Études d’ Économies Sociale: théorie de la répartition de la richesse sociale, 

publicada em 1896 da autoria de Waldras, é uma rutura com os propósitos iniciais da 

economia social, passando com o seu contributo a ser considerada parte da ciência económica. 

Situando o seu campo de actividade económica entre as cooperativas, as mutualidades e 

associações tal como o conhecemos na actualidade. (Campos, 2012) 

No período de 1901-1945, a economia social teve um papel relativamente importante 

na Europa, tempo no qual também despontam os regimes totalitários. De 1945-1975 o modelo 

de crescimento europeu é alicerçado pelo sector capitalista privado tradicional e o sector 

público. Sempre no pressuposto de que quando fossem detetadas falhas de mercado, o Estado 

interviria. Através de políticas redistributivas de renda e alocação de recursos, procurando 

corrigir as falhas. Este modelo fundamentava-se no modelo keynesiano. E, assim se caminhou 

até ao esgotar do Estado de Providência. (Caeiro, 2008, Campos, 2012) 
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Nos anos 70 do século XX surgiu uma crise económica que provocou mudanças 

profundas no sistema económico a nível mundial. Com destaque para capacidade dos Estados 

como principais dinamizadores da economia, bem como a sua capacidade para regular. A 

crise do Estado de Providência que contribui para um novo fulgor da Economia Social. Fulgor 

oriundo de iniciativas autoemprego. Com a falta de emprego e a ameaça de exclusão do 

mercado de trabalho, desenvolveram-se este tipo de iniciativas. Além do mais, verificou-se 

um reforço da solidariedade entre os diferentes actores económicos, sobretudo, com finalidade 

de satisfazer as novas necessidades ou aquelas que não podiam ser satisfeitas, 

fundamentalmente pelas comunidades com menos recursos. Isto, desencadeou um processo de 

acções que protegiam o meio-ambiente e com um espírito cooperativo de democratização e 

responsabilidade. (Caeiro, 2008, Campos, 2012, Mendiguren, 2008)   

Na metade final do século XX em alguns países verificou-se a existência de sistemas 

de economia mista, e, não impediram o aparecimento admiráveis empresas e organizações – 

cooperativa, mutualidades e associações – e contribuíram para a resolução de problemas 

sociais e do interesse público. Contudo, e socorrendo-nos da perspectiva académica, numa 

primeira fase deste período (1945-1975) a Economia Social não tinha lugar de destaque no 

crescimento económico, muito por culpa do Estado de Providência que assumia um lugar 

central nesse processo, regulava e intervinha na economia. As mutualidades do campo da 

protecção social acabaram por sair prejudicadas deste processo, passando de principal, a 

secundário e alternativo papel. O Estado aproveitou-as como modelo para criar os seus 

regimes de segurança social. Contudo, a crise dos anos 70 - século XX, em alguns países 

europeus renovou o interesse pelas organizações da economia social. As cooperativas e as 

mutualidades já tinham sido alternativas empresariais aos modelos capitalistas e público, mas 

também um interesse nas organizações sem fins lucrativos como as associações e as 

fundações. (Caeiro, 2008, Campos, 2012, Mendiguren, 2008, Quinhão, 2004)   

O súbito interesse deveu-se aos problemas que à época a sociedade enfrentava, como o 

desemprego estrutural, a exclusão social, questões de bem-estar tanto no meio rural como em 

algumas zonas urbanas mais degradadas, a saúde, a educação ou a qualidade de vida dos 

reformados, bem como questão do crescimento sustentável. A economia de mercado não 

conseguiu responder as necessidades sociais. O Estado não conseguia reparar as falhas de 

mercado. (Mendiguren, 2008) 
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Se por um lado se pode argumentar que as cooperativas e mutualidades mais 

importantes nalguns países europeus se adaptaram às exigências da economia de mercado, 

abrindo-se ao sector privado. Por outro lado, de maneira geral o sector empresarial da 

Economia Social, as cooperativas e mutualidades, tem vindo a reforçar o seu impacto nas 

economias destes países. A sua importância actual, e do passado recente, são aferidas por 

exemplo com a criação em 1975 do Comité Nacional de Coordenação das Actividades 

Mutualistas, Cooperativas e Associativas (CNLAMCA). Três anos mais tarde, organiza um 

debate europeu sobre o sector em Bruxelas. A sua importância política é lhe reconhecida em 

1981, com a criação da Delegação Interministerial para Economia Social (DIES), pelas mãos 

do governo francês. A própria Comissão Europeia lhe reconhece o seu impacto, através 

“Manual for drawing up the Satellite Accounts of Companies in the Social Economy”. Os 

principais estudos demonstram que há um considerável crescimento da Economia Social na 

Europa, justificada pela criação e manutenção do emprego, bem como os contributos para 

diminuição dos desiequilibrios económicos e sociais presentes nas sociedades actuais. 

(Caeiro, 2008, Campos, 2012)  

Recapitulando, a economia social possui características exclusivas de respostas para 

um enquadramento económico e social específico. Definida por Caeiro (2008:64) como o 

“intervalo entre o Estado e o mercado, quer no sentido da concretização das acções que o 

Estado não pretende resolver, quer no daquelas que a economia privada não vislumbra 

interesses lucrativos para a sua realização”. A crise dos anos 70, problemáticas como 

desemprego estrutural, o modelo social europeu, o desenvolvimento local e sustentável, o 

meio ambiente, o apoio a grupos com necessidades específicas como os idosos ou pessoas 

com algum tipo de deficiência, entre outros problemas. Além disto, assistiu-se à crescente 

terciarização das actividades produtivas (serviços vinculados à saúde), ao envelhecimento da 

população, bem como alteração do perfil tradicional da família e integração da mulher no 

mercado de trabalho. Desigualdades que foram agravadas pelo processo de mundialização. 

(Mendiguren, 2008, Quinhão, 2004)   

Neste contexto brotam organizações, com diferentes e diversa formas, do seio da 

economia social, mas que não coincidem necessariamente com as formas clássicas. As quais 

se fundamentavam numa solidariedade de classe, associando-se os indivíduos das classes 

mais desfavorecidas em organizações de base mutualista e de entreajuda. As da nova era têm 
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na identidade cultural, o elemento base para o associativismo, podendo a sua iniciativa ser 

colectiva ou de base individual. No entanto, ressuscitam o seu sentido democrático dos 

primórdios da economia social. Caracterizam pela sua particularidade ao abordar a lógica de 

mercado pela solidariedade e redistribuição. Mas se comparadas com uma organização 

oriunda da economia de mercado, em termos de gestão, são muito semelhantes. Em suma, a 

realidade da economia social ainda se apresenta difusa e heterogénea, em parte devido aos 

múltiplos enquadramentos jurídicos; à existência de diversas abordagens teóricas; e, também 

às várias denominações para se referir a uma mesma realidade. As suas organizações 

caracterizam pela realização de actividades económicas de base associativa, pautadas por 

valores como a solidariedade, a autonomia e cidadania. As cooperativas, as mutualidades e 

associações aderiram livremente aos seguintes princípios: i) livre associação ou de adesão 

voluntária; ii) autonomia dos processos de gestão e promoção de uma gestão democrática, iii) 

solidariedade; e, iv) o relegar do capital para segundo plano, optando pela progressiva 

prosperidade dos membros e/ou até mesmo a promoção de um interesse público (Caeiro, 

2008, Campos, 2012, IEFP, 2001, Mendiguren, 2008, Périz, 2002 ,Quinhão, 2004). 

De acordo com a Lei 30/2013 de 8 de Maio, ou seja, a Lei de Bases da Economia 

Social (LBES), aprovada por unanimidade na Assembleia da República, “integram a 

economia social as seguintes entidades, desde que abrangidas pelo ordenamento jurídico 

português: As cooperativas; As associações mutualistas; As misericórdias; As fundações; As 

instituições particulares de solidariedade social (IPSS) não abrangidas pelas alíneas 

anteriores; As associações com fins altruísticos que atuem no âmbito cultural, recreativo, do 

desporto e do desenvolvimento local; As entidades abrangidas pelos subsectores comunitário 

e autogestionário, integrados nos termos da Constituição no sector cooperativo e social; 

Outras entidades dotadas de personalidade jurídica, que respeitem os princípios orientadores 

da economia social previstos no artigo 5.º da presente lei e constem da base de dados da 

economia social” (artigo 4º). 

Se este artigo da lei estabelece claramente o perímetro da economia social, que, à parte 

a inclusão das misericórdias que são uma especificidade portuguesa que nos vem, pelo menos, 

do século XV, corresponde ao fundamental do entendimento da União Europeia a esse 

propósito, a definição da economia social tem que ser complementada com o conteúdo do 

referido artigo 5º que trata dos princípios orientadores que as organizações da economia social 
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portuguesa têm que seguir e que, como já se viu, se inscrevem na tradição seminal deste tipo 

de economia. 

Tais princípios pressupõem que as “entidades da economia social são autónomas e 

atuam no âmbito das suas atividades de acordo com os seguintes princípios orientadores: O 

primado das pessoas e dos objetivos sociais; A adesão e participação livre e voluntária; O 

controlo democrático dos respetivos órgãos pelos seus membros; A conciliação entre o 

interesse dos membros, utilizadores ou beneficiários e o interesse geral; O respeito pelos 

valores da solidariedade, da igualdade e da não discriminação, da coesão social, da justiça e 

da equidade, da transparência, da responsabilidade individual e social partilhada e da 

subsidiariedade; A gestão autónoma e independente das autoridades públicas e de quaisquer 

outras entidades exteriores à economia social; A afetação dos excedentes à prossecução dos 

fins das entidades da economia social de acordo com o interesse geral, sem prejuízo do 

respeito pela especificidade da distribuição dos excedentes, própria da natureza e do substrato 

de cada entidade da economia social, constitucionalmente consagrada”. 

2.2 POLÍTICAS PÚBLICAS 

A concepção de políticas públicas, no nosso país e noutros países, empiricamente é 

interpretada como todas as intervenções públicas na economia, na sociedade e no meio 

ambiente. Normalmente, a concepção é de iniciativa governamental. Embora haja uma 

diferenciação ou se, se preferir, uma separação de poderes, isto é, o poder legislativo 

encontra-se na Assembleia da República e o poder executivo é detido pelo Governo, na 

prática, como o Governo tem a maioria parlamentar (ainda que relativa), esta dita separação 

pode não ser assim tão realística. Esta destrinça entre os poderes é importante visto que pela 

constituição é ao Parlamento, eleito democraticamente e, portanto, enquanto órgão dotado de 

legitimidade democrática representativa, que detém a função de aprovar os desígnios das 

políticas públicas que podem ou não ser propostas pelo Governo. Pois os grupos 

parlamentares podem propor políticas públicas que, nesse caso, carecem da aprovação, por 

maioria, na Assembleia da República. Note-se o seguinte, segundo a Constituição o Governo 

pode, por sua iniciativa, legislar em matérias que não sejam da reserva absoluta de 

competência da Assembleia da República e, assim sendo, aprovação será no Conselho de 

Ministros, da qual resultam políticas públicas que não necessitam de ser aprovada na 
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Assembleia da República. Por último não podemos esquecer que Portugal é um dos Estados 

Membros da União Europeia e, por isso, está inserido num multi-level governance 

significando isto que devido ao processo de integração europeia há uma parte significativa das 

políticas públicas que corresponde à transposição das normativas comunitárias, isto é, 

políticas públicas emanadas por uma entidade supranacional. (CRP, 2006, Cruz, 2002, 

Rodrigues, 2008)  

Em termos formais o seu aparecimento da política pública enquanto matéria de análise 

de estudo deve-se a Harold Lasswell, em 1930 nos EUA. Tal como a ‘economia social’, nas 

‘políticas públicas’ também nos deparamos com a mesma dificuldade pelas inúmeras 

definições para definir ou retratar esta realidade. De facto, este campo do conhecimento 

emergiru a partir dos anos 1980, graças ao contributo do New Public Management. Marcou 

uma inversão de ciclo, abandonando-se as políticas keynesianas que marcaram o pós-guerra, e 

implementando-se políticas restritivas sobre os gastos públicos. E, também se procurava 

diminuir a presença do Estado enquanto ator, deixando espaço para os privados actuarem em 

áreas que até aqui eram quase e/ou exclusivas do Estado. (Bilhim, 2008, Souza, 2006) 

As políticas públicas são tudo aquilo que um governo, seja acto ou omissão, possa 

fazer ou não fazer. Esta simplicidade que Dye nos deixou, é contrariada pelas diversas 

matrizes ideológicas que originam diferentes e, até divergentes, definições. (Bilhim, 2008) 

Além de Harold D. Lasswell que foi o pioneiro, em 1957, Herbert Simon trouxe-nos o 

conceito da racionalidade para as decisões públicas, sustentado a ideia que era necessário um 

conhecimento racional para se tomar decisões. Charles Lindblom sugeriu a introdução duma 

nova variável na análise de políticas públicas, a saber, a relação de poder e interesses no 

processo da tomada decisão. Questionando os seus antecessores nesta busca, mas deixando o 

caminho aberto desafiando outros a encontrar mais variáveis para futuras análise às políticas 

públicas. Desafio aceite por D. Easton, que em 1965, afirmando que as políticas públicas, ou 

melhor, a sua análise tem de comntemplar o momento da formulação, os resultados obtidos, e 

o ambiente no qual foi implantada. (Souza, 2006) 

São assim um campo do conhecimento que se dedica ao estudo, analisando as acções e 

os resultados do governo. Contudo, na actualidade, as políticas públicas nem sempre são 

resultado da acção do governo. Apesar de o Estado ter uma relativa autonomia na sua criação 
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e posterior implementação, nos dias de hoje há outos actores a ter em conta neste processo. 

Isto é, à volta das políticas públicas existe um mosaico de actores – movimentos civis, grupos 

e organizações – que condicionam e influência a actividade governamental. Deixando de fazer 

sentido pensarmos nas políticas públicas meramente como resultado da acção, ou não acção 

do governo. Sobretudo a nível Europeu onde os Estados se encontram inseridos num sistema 

de multi-level governance alterando desse modo os centros de decisão ou capacidade que o 

Estado detinha na gestão do processo, por exemplo da implementação de uma determinada 

política pública. (Bilhim, 2008, Rodrigues, 2008, Souza, 2006) 

As instituições supra-estaduais tendem, cada vez mais, a influenciar as regras do jogo 

da politica nacional, bem como, ainda o seu processo. O primeiro passo é compreender o que 

é este multi-level governance e quais os seus fundamentos. Tendo por base Scharpf (cit in 

Gualini, 2004:35) refere-nos que há duas perspectivas de estudo, i) saber se a multi-level da 

União Europeia se resume a somente um nível de interacção governamental, ou, ii) se o foco 

está numa interacção entre os seus cidadãos e um governo único e autónomo. No fundo, 

corresponde a um jogo de poder entre Estado e a instituição Supra-Estadual, por exemplo, 

entre um Estado-Membro (Portugal) e a União Europeia. O modelo de multi-level governance 

fundamenta-se por três princípios básicos sobre a natureza dos processos que afetam Estado e 

os seus níveis "supra e subnacionais", a saber, i)o nível subnacional, ou regional, é tido como 

um nível importante de governação para os níveis seguintes, o Estado e Supra; ii) o 

empowerment regional não é encarado como uma ameaça ou substituto do Estado, deve ser 

visto numa dinâmica de dispersão de força da União Europeia, com uma politica de controlo 

subjacente que acabará fortalecendo as instituições europeias, e na qual os Estados mantém o 

controlo sobre os recursos; e, por último iii) as instituições supraestaduais são independentes 

na elaboração das políticas, papel que não advém de serem agentes do Estado executivo, 

embora este último possa desempenhar um papel importante. Em suma, apesar da fácil 

compreensão do conceito, isso não elimina as dúvidas em relação aos seguintes aspectos, 

quais e quantos os níveis de governação, como é que os centros de decisão se articulam, e, por 

último qual a sua influência no processo de produção de política pública em Portugal. 

(Gualini, 2004; Rodrigues, 2009 e 2010) 

Mas quando se abordam as políticas públicas, a incidência do estudo passa por 

identificar o problema, interpretá-lo no sistema político e na sociedade civil, bem como, 
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verificar os pressupostos e as instituições que estão na tomada de decisão e que conduzem a 

sua implementação. De forma simplista, as políticas públicas são vistas como as propostas 

promovidas pelos governos com a finalidade de resolver problemas existentes na sociedade. 

Todavia, na actualidade essa tarefa não é exclusiva do governo, visto que podem ser oriundas 

e, principalmente, implementadas por actores não-governamentais. (Bilhim, 2008, Miranda, 

2011, Souza, 2006) 

Quanto ao processo político há duas grandes tradições, segundo Bilhim (2008:101) 

uma de “caracter generalista que integra tudo quanto possa ser actividade do governo” 

enquanto a outra se limita “às actividades de resolução dos problemas” do governo. Contudo, 

no estudo da política pública é necessário ter em atenção as inter-relações entre os diversos 

actores e campos da vida em sociedade, não focando na actividade governamental, e, também 

contribuir quando se justifique para a mudança. (Souza, 2006)  

Nem todos os problemas são alvo da atenção do governo e/ou Estado. Segundo a 

Teoria Clássica é necessário que se tornem num facto político controverso justificando desse 

modo uma intervenção do governo. Mas, a Teoria da escolha Pública coloca ênfase no 

indivíduo, no somatório das vontades individuais. Baseado na ideia de o indivíduo na ansia 

pela satisfação dos seus interesses e/ou necessidades, sendo que o somatório destas vontades 

individuais acabará por influenciar a decisão política. (Bilhim, 2008, Souza, 20006)  

Centremos na questão da formulação das políticas públicas. A sua formulação tem de 

enfrentar vários interesses, com foco particular para o interesse nacional, o interesse público e 

o interesse geral. O interesse nacional embora estável ao longo dos anos e até séculos, está 

sempre sujeito à leitura das entidades que à época tem legitimidade para comandar a 

nação/Estado. A escassez de recursos bem como as estratégias adoptadas podem condicionar 

em certa medida um interesse que se caracteriza pela sua estabilidade, e, que à nossa época e 

nosso caso em concreto se manifesta por via da Constituição da República Portuguesa e às 

entidades à qual lhes atribui legitimidade. O interesse público, menos amplo, e, ambicioso que 

o anterior, é expresso pela lei, delimitando-o e definido o campo de atuação do Governo e 

demais órgãos de soberania com missão da defesa e prossecução do interesse público. Sendo-

lhes a missão atribuída tanto por uma lei ordinária como pela própria Constituição. O 

interesse geral a sua existência deve-se ao facto de algumas escolas de economia defenderem 
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que Estado tem, supostamente, a obrigação de garantir e de assegurar a existência, ainda que 

mínima, de certos bens e/ou serviços aos cidadãos. (Bilhim, 2008)  

O processo de formulação de uma política pública, sumariamente, respeita as 

seguintes fase: i) identificação do problema, consiste em identificar, para depois encontrar a 

solução, como referido anteriormente as políticas públicas destinam-se à resolução de 

problemas; ii) o agendamento (ou agenda setting), para ser alvo da atuação do governo, não 

basta identificar o problema, é preciso torná-lo num facto político controverso para que se 

inicie o processo da formulação; iii) a formulação da política e o processo de decisão; iv) 

legitimação da política; v) a implementação da política pública; e, por último, vi) a avaliação 

da política, aferir se cumpriu ao que se propunha, isto é, se resultados estão de acordo com os 

objectivos previamente delineados. (Cardim, 2006, Lopes, 2008, Souza, 2006) 

 Poder-se-á afirmar que se as primeiras três fase forem bem-sucedidas, pressupondo à 

partida um bom entendimento entre os diversos actores e o governo, a legitimação da política 

pública terá uma maior aceitação e diminuindo a resiliência. Todavia, tal não significará que 

estaremos perante uma boa política pública, pois será preciso apurar os resultados para 

averiguar se sim, ou se não.  

Os principais modelos de formulação de políticas públicas, segundo a obra de Souza 

(2006) são: i) o tipo de política pública; ii) o incrementalismo; iii) o ciclo da política pública; 

iv) o modelo garbage can ou “lata do lixo”; v) advocacy coalition ou coalizão das defesas; vi) 

as arenas sociais; vii) o equilíbrio interrompido; e, viii) o novo gerenciamento público pelo 

ajuste público ou new public management. 

O primeiro modelo foi desenvolvido por Theodor Lowi com a máxima “a política 

pública faz a política”. Segundo este modelo a política pública pode adoptar quatro formatos, 

a saber, políticas distributivas, regulatórias, redistributivas, e, por último constitutivas. As 

políticas distributivas caracterizam-se por gerar mais ganhos individuais do que universais, 

pois incidem sobre determinados grupos sociais em detrimento do todo (a sociedade). Na área 

regulatória são mais sentidas e visíveis pelo “todo”, caracteriza-se por ser burocrática, e, em 

geral trata da limitação ou concessão de atividades económicas e não só. Quanto às políticas 

redistributivas visa fundamentalmente diminuir as desigualdades sociais entre os diferentes 

grupos. Atingem um número elevado de indivíduos propondo percas para uns e ganhos para 
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outros. Por último, as políticas constitutivas associadas aos procedimentos. Podemos 

acrescentar que enquanto as políticas distributivas e constitutivas centra-se numa perspectiva 

mais voltada para o coletivo, as políticas regulatórias e distributivas visam uma perspectiva 

mais individual, isto é, focam a sua atenção num determinado grupo ou segmento da 

sociedade, individualizando assim a abrangência da política. (Lowi, 1972, Souza, 2006) 

Segue-se o modelo incrementalismo, vê a formulação da política pública como um 

processo incremental. Seus mentores Lindblom, Caiden e Wildavsky, defendem a ideia de que 

uma política pública não nasce do nada, mas antes resulta de um processo de decisões que 

visam solucionar problemas criados por outras políticas públicas anteriores. Ou seja, reservam 

um papel meramente substancial no processo de decisão dos governos, visto que as suas 

decisões são condicionadas por acções anteriores. Os governos no poder terão, segundo esta 

perspectiva, pouca margem ou nenhuma de reverter a orientação das políticas públicas. 

Embora nesta perspectiva não se tenha muito em consideração as mudanças políticas, levou a 

que com decorrer dos tempos e, nomeadamente por via das reformas que ocorreram em 

alguns Estados, a que perdesse a sua importância na explicação do processo de formulação 

das políticas públicas. (Souza, 2006) 

Contrariando a lógica anterior, o modelo do ciclo das políticas públicas vê não como 

um processo incremental, mas antes como processo mais agilizado, caracterizado pela 

aprendizagem e pela constituição de várias etapas. As etapas começam na definição da 

agenda, depois no levantamento das alternativas, e, por conseguinte a sua avaliação. Depois 

opta-se pela melhor alternativa, etapa da seleção, seguindo-se a implementação e 

posteriormente a última etapa a avaliação, aquela que medirá o (in)sucesso da política pública 

em causa. Nesta perspectiva há um ponto em que se centra inicialmente, é no saber o porquê 

de determinadas questões entrarem na agenda do governo, enquanto outras são ignoradas. 

Sendo assim, importa perceber como os governos definem as suas agendas. A primeira 

hipótese passa pela identificação dos problemas e apontando possíveis soluções. A segunda 

hipótese é mais centrada na política propriamente dita, no consciencializar da população de 

que temos um problema ao qual temos de dar uma resposta colectiva. Esta consciencialização 

colectiva é uma arma poderosa e pode mesmo condicionar a agenda, não só do governo como 

dos partidos da oposição. Sendo que pode ser preocupante, para o governo, quando ela resulta 

de fora de si, podendo, em última instância – períodos eleitorais – conduzir à mudança de 
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quem governa. Na terceira hipótese o foco centra-se nos actores que podem ou não influenciar 

a formulação de políticas públicas. Há dois tipos de actores, os visíveis e os invisíveis. No 

primeiro lote encontramos os membros do governo, os media, os partidos, os grupos de 

pressão, os próprios visados pelo problema, entre outros. Do lado invisível estão os 

académicos e a própria burocracia. Enquanto os visíveis terão capacidade para definir ou 

impor a agenda, os segundos ficaram encarregues de identificar as alternativas. (Souza, 

20006) 

Segue-se o modelo “garbage can” proposto pelos seguintes autores: Cohen, March e 

Olsen. Defendoe a ideia de que as políticas públicas surgem com poucas alternativas. Isto é, 

há um problema, mas apresentam-se poucas ou escassas soluções. E, neste caso os autores 

sustentam a ideia de que na analise é preciso considerar o momento em que se deu o processo 

de decisão e quais as soluções que aí haviam em alternativa. Note-se o seguinte, neste modelo 

pressupõem-se que as organizações têm uma preferência por uma solução, e, não é a busca da 

melhor solução que constitui a sua finalidade. Em suma, as soluções estão encontradas antes 

dos problemas aparecerem, ficam retidas num “caixote do lixo” até que aparece a 

oportunidade, ou melhor, surge o problema, e são colocadas em prática. (Souza, 2006) 

Proposto por Sabatier e Jenkins-Smith, surge o modelo advocacy coalition, não 

concordando com a visão proposta pelos modelos do ciclo da política e do garbage can, 

invocando como principal ponto de discórdia a ausência de uma explicação para a mudança 

que se verificam nas políticas públicas. Na ótica deste modelo, uma política pública é 

concebida dentro de subsistemas mais ou menos estáveis, mas dependentes de acontecimentos 

externos que podem condicionar a alocação de recursos a uma determinada política pública. 

Isto é, até a política pública ganhar vida, terá de enfrentar um ‘x’ número de colisões, para 

justificar a sua necessidade, perante cada subsistema que a irá julgar à luz das suas crenças, 

valores e ideias. (Souza, 2006)  

O modelo das arenas sociais aborda a questão de um outro ponto de vista e, centra-se 

no problema, nomeadamente, como ele se transforma num facto político. Para que um 

problema passe a ser um facto político é necessário de que as pessoas se convençam que é 

preciso agir. É por este motivo que os governos decidem, ou não, actuar nesta ou naquela 

questão. Há formas de chamar à atenção dos decisores políticos para determinada 
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circunstância. Em primeiro lugar, há que divulgar números que atestem a dimensão real da 

questão ou do problema, tentando com isto consciencializar a sociedade civil por um lado, e, 

por outro chamar à atenção dos políticos e dos governantes. Segundo passo, será verificar as 

falhas da política actual ou os seus resultados aquém do que seria no mínimo desejável. Os 

indivíduos que batalham por uma causa, comunidade de especialistas, grupos de pressão, ou 

genericamente designados de empreendedores políticos, são pessoas que investem diferentes 

recursos na expectativa de obterem um retorno futuro. Isto é, satisfazer a sua necessidade por 

via de uma política pública. Todavia tornar a sua necessidade num facto político está 

dependente da resistência, da persistência e capacidade dos empreendedores políticos. 

Acabam sempre por originar contactos e vínculos entre os empreendedores e os demais 

grupos/indivíduos da sociedade. E, é neste intercâmbio ou nestas relações que está o foco, ao 

que contrariamente seria de esperar, ou seja, as características como fonte de proximidade. 

Este modelo estuda situações concretas, para perceber até que ponto esta rede de contactos 

acaba por influenciar e alterar a agenda estratégia de atuação dos governantes. (Souza, 2006) 

Alicerçado em noções de biologia e computação surge o modelo do equilíbrio 

interrompido, proposto por Baumghartner e Jones. À biologia foram buscar a ideia do 

“equilíbrio interrompido”, e, nesta perspectiva toda e qualquer política pública caracteriza por 

longos períodos de estabilidade, que quando interrompidos por períodos de instabilidade vão 

provocar a mudança em políticas anteriores. Os contributos de Herbet Simon trouxeram a 

noção de que seres humanos têm limites na sua capacidade de processar informação. Pelo 

que, na implementação e na avaliação de uma política pública os decisores políticos optam 

sempre por uns pequenos ajustes ou correções, só se verificando alterações profundas ou até 

mudanças radicais aquando da existência de um período de instabilidade. Com este modelo é 

mais perceptível a compreensão do porquê o sistema político por vezes optar por agir de 

forma incremental, como noutras alturas impor mudanças radicais. (Souza, 2006) 

Com o aparecimento da nova corrente designada new public management, termo 

formalizado por Hood, surgindo na década de 1980 e sua finalidade era tornar mais eficiente o 

sector público. Esta aproximação à eficiência permitiria ao Estado poupar algum dinheiro do 

erário público, sem pôr em causa as finalidades que o Estado é obrigado a cumprir. Por outra 

palavras, a eficiência reduz os custos do Estado, mas não a qualidade na prestação de bens 

e/ou serviços públicos. A ênfase na eficiência passou a condicionar, e daqui para a frente, 
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passou a ser objectivo orientador de qualquer política pública. A súbita importância da 

eficiência deve-se à crise fiscal e à ideologia do Estado até então seguida. Também os 

contributos teóricos de Olson, questionando o facto de o interesse público não ser 

necessariamente a soma das vontades dos grupos, e, que da disputa entre os grupos não 

poderia resultar uma boa política pública. Uma boa política pública deveria ponderar dois 

princípios: a eficiência e a racionalidade. O New Public Management visa os resultados e a 

eficiência, por via de uma melhor gestão do orçamento público, introduzindo a competição no 

sector público e passando a orientar os serviços para um perspectiva de cidadão-cliente, 

visando em última instância a satisfação máxima do cliente quando este recorrer a um serviço 

público. Toda e qualquer política pública têm de obedecer a estes princípios para que 

empiricamente seja considerada como uma boa política pública, mesmo que posteriormente se 

verifique o contrário. O cidadão-acionista exige uma boa gestão do seu dinheiro por parte do 

Estado, e, enquanto cliente quer ter bons níveis de qualidade e satisfação na prestação e 

fornecimento de serviços e/ou produtos. (Hood, 1991, Souza, 2006) 

Como verificamos há uma panóplia de definições sobre políticas públicas, mais 

simples, mais elaboradas, mais complexas, mas todas parece apontar para algo em comum. 

Resultam de um problema, que acaba por se tornar num facto político, entrando assim desse 

modo na agenda, e, assim tornando-se foco de atenção por parte da actividade governamental. 

No fundo, as políticas públicas serão sempre o resultado de uma acção, ou omissão, do 

governo. Embora se reconheça a importância e a existência de outros actores no processo de 

formulação de políticas públicas, por exemplo os movimentos sociais, o seu papel está 

reduzido à influência e o condicionar da atuação e da formulação da política pública 

pretendida pelo governo. Contudo há autores que apontam no sentido contrário, falando numa 

diminuição da capacidade do governo, por via do crescimento destes tipos de actores no seio 

da sociedade civil, e, da força que tem ganho. (Bessa, 2001, Bilhim, 2008, Lopes, 

2008,Souza, 2006) 

Na sua essência as políticas públicas continuam como Dye definiu, ou seja, são 

resultante da actividade do governo. Em regra visam resolver problemas que ganharam uma 

dimensão que justifique à atenção do governo. E, tais soluções manifestar-se-ão sempre por 

via de leis, regulamentos, regulação e decisões. Tudo feito em nome de um superior interesse, 

o interesse público ou comum. (Bilhim, 2008, Cardim, 2006) 



� ������	
���� � �������� ������ �� ��������� � ��������� ��	����� ���� � �������������� ������

��

O que se alterou, com o decorrer dos tempos, foi o processo de formulação das 

políticas públicas. O conhecimento das sociedades contemporâneas conduziu a uma cidadania 

mais activa, alterando desse modo o papel do governo. No actual contexto o governo é apenas 

mais um “jogador, na arena política e no processo de desenvolvimento da sociedade numa 

direcção ou em outra”. (Bilhim, 2008:120) Ao governo cabe elaborar a agenda, mas sempre 

tendo em atenção de juntar à mesa os outros jogadores, como “os grupos privados e 

organizações não lucrativas” com o intuito de mediar e negociar “soluções para os problemas 

públicos (muitas vezes através de parcerias entre o público, o privado e o chamado terceiro 

sector – voluntariado ou não lucrativo).” (Bilhim, 2008:120) 
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3 ECONOMIA SOCIAL UM MEIO PARA O FIM: DESENVOLVIMENTO 

LOCAL.  

No actual contexto de crise, há a necessidade de uma mudança de paradigma, que 

deverá assentar numa lógica de desenvolvimento sustentável, numa “dimensão humana e 

ética” ao invés da ótica da maximização dos lucros. O terceiro sector pode contribuir para 

essa mudança, uma economia que se diferencia do modelo capitalista e do neoliberalismo dos 

mercados. (Domingues, 2011, Quinhão, 2004) 

Em nome do desenvolvimento, prioridades regionais e locais foram colocadas de lado, 

fundamentadas “no culto do grande e do nacional” em detrimento “do pequeno e do local e do 

regional”. (Bilhim, 2004:83) Houve e, ainda há, adversidades que prejudicam territórios mais 

pequenos e/ou isolados, quer conjunturais, quer estruturais, contribuindo para sua decadência. 

A revitalização requer o envolvimento da comunidade local na procura e implementação de 

soluções ajustadas ao território.  

Assim sendo, uma estratégia de desenvolvimento local deverá ter em atenção os 

recursos endógenos do território, respeito pelo meio-ambiente, envolvendo a maior 

participação possível dos agentes locais. O município terá sempre o papel preponderante na 

mediação deste processo de desenvolvimento, pela proximidade e conhecimentos que detém 

(Bilhim, 2004:88). Neste contexto, “o conceito de proximidade é a base do que se poderia 

considerar fundamental para o êxito de qualquer política de desenvolvimento local”. (Sá, 

2010:118) 

A actual crise demonstrou que o desenvolvimento não poderá ser unicamente focado 

em padrões de avaliação economicistas. O desenvolvimento não é meramente o PIB de uma 

região, é antes um valor qualitativo que tem de conciliar várias dimensões, como a social, a 

cultural, a económica e a ambiental. (Domingos,2011; Sá,2010) 

O desenvolvimento sustentável não é compatível com as expectativas 

individuais/coletivas de curto-prazo, a maioria dos problemas socioeconómicos são 

facilmente diluídos por um crescimento económico. Embora a longo-prazo provoque 

problemas ao nível ambiental colocando em causa o futuro das gerações vindouras. (Bilhim, 

2004) 
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  De facto há uma necessidade de mudança de paradigma, norteada pela lógica do 

desenvolvimento sustentável privilegiando a dimensão humana sobre a ótica da maximização 

dos lucros. (Domingos, 2011)  

Um novo paradigma do desenvolvimento, segundo Franco (1998) ancorado em três 

dimensões: i) a humana, melhoria da vida do individuo; ii) a social, de todos os indivíduos/ 

pessoas; e iii) a sustentável, salvaguardando o futuro das gerações vindouras sem pôr em 

causa o desenvolvimento da actual geração. Domingos (2011) aborda igualmente o conceito 

onde também inscreve três dimensões: i) a ambiental, consiste na preservação do ambiente e 

dos recursos naturais tentado; ii) a social, responder às necessidades das pessoas e dos 

territórios; e, iii) a económica, procurar uma forma sustentável de colmatar as necessidades da 

comunidade sem pôr em causa o meio ambiente. Também Bilhim (1998:80) nos fala em três 

dimensões fundamentais para delinear uma estratégia de desenvolvimento sustentável, em 

primeiro a valorização do ambiente, a segunda de equidade entre os cidadãos quer 

intrageracional, quer intergeracional, e, a terceira de longo-prazo, isto é, arquitectar políticas a 

pensar nas gerações vindouras. 

O desafio do desenvolvimento sustentável acarreta às sociedades contemporâneas a 

mudança de paradigmas, e curiosamente, é um desafio global. 

A economia social pode contribuir para esta mudança. Uma economia que se centra na 

pessoa e no desenvolvimento, suportada pelos recursos limitados do planeta, respeitando-o, 

partilhando-o e cuidando dele. Diferenciando-se assim do actual modelo capitalista. As suas 

organizações parecem enquadrar-se nestes preceitos do desenvolvimento sustentável. De facto 

pode constituir a alavanca que permitirá às comunidades locais alcançarem um 

desenvolvimento harmonioso. Todavia é crucial que haja uma cooperação estratégica entre os 

diferentes agentes da economia local – entidades públicas, privadas e da economia social. Se 

bem-sucedida esta cooperação gerará compromissos sólidos entre os diversos actores da 

economia local. (Franco, 1998, Quinhão, 2004, Sá, 2010) 

O desenvolvimento local sustentável incorpora várias dimensões, como a económica, a 

política, a social, a cultural e a ambiental. E, assim sendo é necessário encontrar um parceiro 

que as respeite e as defenda. A economia social pode sê-lo e contribuir para a mudança de 

paradigma. Uma economia que se centra na pessoa e no desenvolvimento, suportada pelos 
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recursos limitados do planeta, respeitando-o, partilhando-o e cuidando dele. Uma economia 

que se diferencia assim do modelo capitalista e do neoliberalismo dos mercados. Note-se o 

seguinte, as políticas públicas condicionam o desenvolvimento local, pois, criam e limitam as 

condições de atuação dos actores – Estado, Mercado e Sociedade Civil. No futuro a 

concepção de políticas públicas – entendidas como os princípios norteadores da acção do 

poder público – em particular as de desenvolvimento local, deverão ter em atenção todos os 

contributos oriundos da economia social. Nos últimos tempos tem surgido estudos e dados 

concretos (como relatórios de entidades oficiais) que apontam no sentido de as organizações 

da economia social terem efeitos positivos que repercutem nas comunidades onde se inserem. 

(Domingos, 2011, Franco, 1998, Quinhão, 2004) 

Uma economia que, como já se disse, se diferencia assim do modelo capitalista e do 

neoliberalismo dos mercados. Os conceitos de ‘cooperação’ e ‘espírito empresarial’, que no 

século XIX, impulsionaram tradições político-económicas diferentes. E, embora caminhassem 

paralelamente, por desenvolvem a sua actividade na economia por via de empresas e 

organizações, resultando da sua contribuição social, sem esquecer alguns aspectos a 

considerar, originaram um conjunto de estereótipos opostos, que se podem ver na seguinte 

tabela. (Moreno, 2010, Quinhão, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 Fonte: MORENO (2010:38) 

As grandes empresas têm a capacidade de desinvestir localmente, e, deslocando-se 

para outro local, região e até mesmo mudar de país, pondo em causa os equilíbrios locais. E, 

deste modo, pondo em causa o seu desenvolvimento de uma determinada comunidade. Em 

sentido contrário, as organizações que brotam da economia social com base em recursos 

específicos, não tem a mesma capacidade de desinvestir, porque são parte integrante do local, 

ou da comunidade onde se inserem. Criando uma relações de compromissos entre os vários 

 Acção Cooperativa Acção Empresarial 

Motivo Baseado numa ideia Pragmático 
Acção Colectiva Individual 

Finalidade/Objectivo Benefício Geral Progresso Individual 
Relativo Movimento Individuo 

Focos em 
Aspectos Formais 

(democracia) 
Desempenho 
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actores locais, tendo em vista maximização de todas as potencialidades da comunidade ao 

nível da produção, do comércio, serviços e consumo. (Sá, 2010) 

Esta perspectiva parece chamar atenção para uma possível associação positiva entre a 

economia social e o desenvolvimento local, caberá ao Estado sabê-la aproveitar. O mesmo é 

dizer é preciso colocar esta questão na “agenda”. Tal como sustenta Cabugueira (2000:117) “é 

necessário fomentar a inovação, a capacidade empreendedora, a qualidade do capital humano 

e a flexibilização do sistema produtivo”, sem necessariamente recorrer a “grandes projectos 

industriais, mas impulsionar projectos de dimensão adequada que permitam a transformação 

do sistema económico regional e local”. 

3.1 A CRISE, A OPORTUNIDADE E A PROCURA DE ALTERNATIVAS. 

“A crise anulou anos de progresso económico e social e expôs as suas fragilidades 

estruturais da economia europeia”. (COM, 2010:5) A evolução não para, e, problemas de 

longo-prazo, como a globalização, pressão sobre os recursos, envelhecimento da população, 

começam a ser preocupações mais presentes. A actual crise é uma crise de natureza estrutural, 

onde os efeitos da globalização se repercutem nos modelos nacionais de capitalismo e bem-

estar, colocando em causa os actuais modelos de governabilidade e de sociedade. (COM, 

2010, Campos, 2012) 

A crise não tem precedentes nas actuais gerações, anulou todo o progresso gradual do 

crescimento económico e da criação de emprego – desemprego afeta 23 milhões de pessoas, 

10% da população activa europeia – além do choque que foi, expôs as fragilidades do sistema 

económico europeu. Embora em recuperação, lenta, a situação ainda se encontra frágil por 

culpa do sistema financeiro que não tem facilitado na ajuda às empresas e às famílias. 

Todavia o desafio maior não é a saída da crise, mas antes evitar retomar o ponto anterior ao da 

crise. Isto é, enquanto Europa se foca nos problemas estruturais, o mundo continua a evoluir 

pondo novos desafios à comunidade europeia. A China e a India estão intensificar o seu 

investimento em tecnologia, procurando aproximar-se das economias mais desenvolvidas. O 

sistema financeiro global ainda não se encontra recuperado da crise. E, por último, desafios à 

volta do clima e dos recursos, por um lado os não renováveis e forte dependência que se tem 

deles, e, por outro, o facto de utilizar ineficientemente algumas matérias-primas. Expondo os 
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europeus, quer as empresas, quer os consumidores a preços mais prejudiciais, colocando em 

causa a sua segurança económica. (Com, 2010) 

A crise afetou todos os sectores da economia e expôs as fragilidades dos Estados, 

mergulhando numa crise profunda, onde palavras como “austeridade”, “desemprego”, “greve” 

entre outras ligadas à crise passaram a fazer parte do quotidiano e das notícias dos países mais 

afetados pela crise. Contudo o mundo não para de evoluir. E a globalização é o desafio mais 

estimulante que a Europa enfrenta. Porque, e, tendo por base o pensamento Gereffi, 

Humphrey e Sturgeon (2005:79), o conceito de valor acrescentado mundializado assente 

numa divisão internacional do trabalho resultante das práticas que as corporações 

transnacionais impõem ao Estado e que fazem que, progressivamente, os sistemas produtivos 

nacionais percam a sua autonomia para serem integrados num sistema mundial único. 

O desafio das sociedades contemporâneas implica a mudança de paradigmas, 

nomeadamente, em termos de um desenvolvimento que se quer sustentável e harmonioso 

promovendo a inclusão e a coesão social. A economia social pode ser um meio para esse fim, 

pois permite a coesão e a integração social de forma sustentável. Indo de encontro assim à 

estratégia Europa 2020, assente em três pilares de crescimento: i) inteligente; ii) sustentável; e 

iii) inclusivo. A União Europeia defende a sua implementação visando alcançar “níveis 

elevados de emprego, de produtividade e de coesão social”. (Com, 2010:12, Sá, 2010) 

A pergunta que se coloca é o que esperar desta estratégia. Muito resumidamente a 

União Europeia definiu alguns objectivos, entre os quais, i) uma taxa de emprego de 75%; ii) 

o investimento em I&D até 3% do PIB; iii) reduzir as emissões de gases de efeito estufa entre 

20 a 30%, com o objectivo implícito de aumentar em 20% as quotas de consumo de energias 

renováveis; e, iv) reduzir o número de europeus que vivem abaixo do limiar de pobreza 

nacional, abrangendo assim 20 milhões de pessoas. (Com, 2010) 

Uma possível solução para sairmos de uma crise estrutural, intimamente associada a 

problemas financeiros e económicos. Segundo Campos (2012:85) é possível demonstrar que a 

economia social desempenha e pode desempenhar um papel importante. 

Esta sua ideia tem por base o facto de Economia Social se ter demonstrado como uma 

espécie de amortecedor contra a crise. Isto deve as suas características especiais que a 
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distingue dos outros modelos de economia. Primeiro facto é que as organizações da economia 

social não se movem pelo lucro, e, têm regras específicas para a repartição do possível 

excendentário. A ausência de realocação, isto é, as organizações da economia social não se 

podem mover, porque está ancorada a uma comunidade, e, pelo facto de possuírem estratégias 

de longo-prazo bem como a satisfação das necessidades dos seus membros em primeiro lugar. 

Outro facto diferenciador é o seu modelo de governação marcado pela democracia, o que em 

tempos de crise se afigura como uma vantagem por permitir gerar consensos, permitindo uma 

estrutura salarial menos hierárquica e menos níveis de desemprego. (Campos, 2012) 

O que nos parece visível é que as organizações oriundas da economia social, se 

acompanhadas por uma acção do Estado, directa ou indirectamente, podem ser um forte 

aliado em muitas áreas de intervenção do Estado. Com especial incidência no que ao 

desenvolvimento económico e social diz respeito. Seria um reconhecimento do seu papel de 

contra ciclo em tempos de crise. (Caeiro, 2008, Campos, 2012, Quinhão., 2008) 

3.2 A ECONOMIA SOCIAL: A REALIDADE PORTUGUESA. 

“Situar a Economia Social no centro do desenvolvimento local quer dizer que aquela 

se posiciona finalmente no centro do desenvolvimento económico, social e político das nossas 

economias e das nossas sociedades a nível global”. (Moreno, 2010:45) 

O desenvolvimento local parece estar intrinsecamente ligado à economia social, é 

disso que vários autores nos falam. Sá (2010:122) sustenta que “o papel da economia social e 

solidária, como motor desse equilíbrio está à vista de todos”, mas chama à atenção de que o 

“desenvolvimento local ganha ao integrar na acção colectiva necessária aos seus propósitos, 

os diversos sectores da economia (privado, solidário e estatal) para garantir um equilíbrio 

plural, libre e igual na satisfação das necessidades da população”.  

 Mas nem só autores referidos destacam o contributo da economia social, por exemplo, 

o Comité Económico e Social Europeu (CESE) tem produzido relatórios e pareceres que 

realçam até aspectos e contributos deste sector para o alcançar de alguns objectivos de certas 

políticas públicas. No que respeita a um desenvolvimento local equilibrado ou sustentável, a 

economia social parece enquadrar-se nas suas exigências, quer de crescimento económico, na 

promoção da justiça social, no respeito pelo meio-ambiente. A nível oficial a sua importância 
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no desenvolvimento local e coesão social é demonstrada num estudo realizado pelo CESE 

sobre a economia na América Latina. (Campos, 2012, Moreno, 2010, Quinhão, 2004)  

 A sua importância para o Estado Português verifica-se com o seu reconhecimento 

público ao abrigo da Constituição da República Portuguesa no artigo 82.º sobre os Sectores de 

Propriedade dos meios de Produção. E, em Portugal segundo este artigo é “garantida a 

coexistência de três sectores” a saber: o sector público; o sector privado; e, o sector 

cooperativo e social. E, mais recentemente com aprovação da Lei de Bases da Economia 

Social (LBES) é definido o sector no nosso país, e, ao mesmo tempo reconhecida, mais uma 

vez a sua importância no seio da nossa conjuntura económica.  

 Este reconhecimento político e jurídico começou em França nos anos 1980 com a 

criação da Délégation interministérielle à l´Économie Sociale – DIES, contudo o primeiro 

país a aprovar uma lei destina a este sector foi a Espanha. Portugal recentemente também 

aprovou a já mencionada LBES. (Campos, 2012) 

 Segundo a Carta de Princípios da Economia Social as organizações da economia social 

deverão respeitar os seguintes princípios: i) o primado do indivíduo e do objectivo social 

sobre o capital; ii) a adesão voluntária e aberta; iii) o controlo democrático pelos seus sócios 

(não contempla as fundações, porque não têm sócios); iv) a conjugação dos interesses dos 

sócios ou do interesse geral; v) a defesa e aplicação dos princípios de solidariedade e da 

responsabilidade; vi) autonomia na gestão e independência face aos poderes públicos; e, vii) 

aplicação do excedente na prossecução do desenvolvimento sustentável, do interesse dos 

indivíduos ou do interesse geral. 

A economia social, segundo o Centro Internacional de Pesquisa e Informação sobre 

Economia Pública, Social e Cooperativa (CIRIEC), é o conjunto de empresas privadas, de 

organização formal, com autonomia de decisão e liberdade de filiação, desenvolvidas para a 

satisfação dos seus associados por via do mercado, e, na qual as tomadas de decisões não 

estão associadas ao capital ou às cotizações dos associados, mas antes ao princípio 

democrático, onde uma pessoa – associado – é um voto. (Pinheiro, 2010) 

A economia social é reconhecida pelos seus méritos a nível académico, mas não 

encontra igual reconhecimento junto das entidades políticas. Não podendo ser justificada pela 
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simples ausência de um enquadramento jurídico desta realidade económica. Que só 

recentemente se começou a inverter. Mas antes justificada pela “orientação neoliberal 

imprimida à «governança» europeia”, segundo Liz (2010:14), acrescentando que há uma clara 

ausência de compreensão de um “sector como virtudes de um modelo alternativo e não como 

heresias aos «sagrados» princípios do mercado e da livre concorrência”.   

As características ímpares permitem-lhe responder perante um enquadramento 

económico e social particular. As suas organizações são de caracter privado, sem fins 

lucrativos, de gestão autónoma e actuam no seio da esfera pública procurando responder a 

necessidades globais sentidas que o Estado pretende resolver, e, o mercado não satisfaz pela 

possível ausência de lucro. Mas economia social não pode reduzir-se à resposta aos 

«fracassos institucionais do mercado e do estado». (ALMEIDA,2011:86) As mais recentes 

pesquisas parecem colocar em causa um papel meramente subsidiário da economia social, 

assegurando-lhe uma acção mais preponderante no triângulo Estado – Mercado – Sociedade 

Civil, e, com isso ganhando o reconhecimento dos poderes públicos. (Caeiro, 2008, Levesque, 

2009) 

Na realidade portuguesa, as organizações da economia social estão presentes desde do 

século XIX com os movimentos associativos da classe operária, originando as primeiras 

cooperativas e mutualidades, visando apoiar as classes desprotegidas do capitalismo 

industrial. Não são uma novidade no panorama nacional. Actualmente, a economia social 

fornece aproximadamente 70% da acção social de Portugal. Em muitas localidades são 

mesmo a única oferta em respostas sociais, desde creches ao centro de dia, mas por outro 

lado, também são das poucas entidades empregadoras, por vezes a maior. Por último 

dinamizam a economia local, desde as mercadorias consumidas às necessidades de 

fornecimento e serviços externos, como produtos farmacêuticos ou obras de 

construção/reparação, adquiridas no território. Observe-se a seguinte tabela. (ALMEIDA, 

2011;IEFP,2001) 
 

A REALIDADE PORTUGUESA 

Cooperativas Mutualidades 
Associações 

(Inclui Misericórdias e IPSS) 

As cooperativas agrícolas: 
14.067 postos de trabalho 

723 empresas 
409.594 membros 

Mutualidades: 
5.500 postos de trabalho 

95 empresas 
1.100.000 membros 

Serviços Sociais: 
103.012 postos de trabalho 

6.255 entidades 
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Bancos Cooperativos: 
4.639 postos de trabalho 

97 empresas 
401.993 membros 

 
Pesquisa e formação: 

25.719 postos de trabalho 
2.057 entidades 

Cooperativas de habitação: 
1.140 postos de trabalho 

424 empresas 
31.261 membros 

 
Cultura: 

16.566 postos de trabalho 
22.897 entidades 

Cooperativas de consumo: 
3.164 postos de trabalho 

104 empresas 
360.456 membros 

 
Saúde: 

17.731 postos de trabalho 
636 entidades 

Cooperativas de solidariedade 
social: 

5.872 postos de trabalho 
190 empresas 

85.285 membros 

 
Outros: 

31.179 postos de trabalho 
13.698 entidades 

Cooperativas educacionais: 
12.803 postos de trabalho 

111 empresas 
12.561 membros 

  

Outros: 
9.706 postos de trabalho 

741 empresas 
51.957 membros 

  

51,391 postos de trabalho 
2,390 empresas 

1,353,107 membros 

5,500 postos de trabalho 
95 entidades 

1,100,000 membros 

1.100.000 membros 
194.207 postos de trabalho 

45.543 entidades 

Tabela 2 Fonte Campos 2012:65 

As entidades identificadas anteriormente não têm a mesma natureza jurídica, por isso 

na sociedade civil encontramos esta diversidade e múltiplas organizações oriundas da 

economia social. As mais conhecidas e facilmente associadas ao sector são: i) as IPSS - 

Instituições Particulares de Solidariedade Social de natureza associativa, fundacional ou 

equiparadas; ii) as ONG - Organizações não-governamentais; iii) as Fundações; iv) as 

associações com fins altruísticos que desenvolvam a sua actividade no âmbito científico, 

cultural e da defesa do meio ambiente; v) as cooperativas; e, ainda, como já se referiu, prevê o 

artigo 4.º da LBES a possibilidade de outros modelos não identificados, desde que respeitem 

os princípios do artigo 5º desta lei. 

A relevância da economia social resultou de vários factores, não somente de aspectos 

estritamente económicos e de luta contra a exclusão social, destacando-se o seu impacto 

positivo no desenvolvimento local. Numa súmula, a economia social pode ser vista como uma 

economia multidimensional, isto, porque proporciona coesão social, permite a revitalização 

das economias inseriras em pequenos e isolados territórios, ou seja, permite-lhes uma 
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alternativa para o desenvolvimento local e promove o emprego, ou se, se preferir ajuda no 

combate ao desemprego nestes territórios. As suas organizações no desempenho da actividade 

económica sempre se pautaram pelas questões da sustentabilidade e não pela orientação para 

o mercado visando o lucro. Chegam ao século XXI com a oportunidade de se afirmarem, por 

via do reconhecimento que lhes está a ser feito aos poucos, como uma alternativa aos modelos 

de desenvolvimento vigentes para os cidadãos europeus. (Almeida, 2011, Caeiro 2008, 

Quinhão,2004,) 

 Em Portugal o movimento cooperativo também se iniciou no século XIX visando uma 

intervenção na actividade económica com a finalidade de criar as bases para uma sociedade 

mais justa. (Quinhão, 2004) 

A Caixa Económica de Lisboa, fundada em 1844, inicialmente como associação e 

mais tarde como cooperativa, a pioneira do movimento cooperativo em Portugal. E, a 

primeira lei a regular o sector cooperativo foi publicada a 2 de Julho de 1867. Sendo um dos 

primeiros textos legais sobre o sector a nível mundial, segundo Almeida (2005), e no qual se 

definem as cooperativas como “associações de número ilimitado de membros e de capital 

variável, instituídas para os sócios se auxiliarem no desenvolvimento da sua indústria, do seu 

crédito e da sua economia doméstica”. 

O movimento continuou a desenvolver-se, atente-se às palavras de Namorado 

(2000:62) nos “dezasseis anos da 1ª República, mostra que o espaço de desenvolvimento, 

criado para o sector cooperativo, foi suficiente para a sua expansão”. Desenvolvendo-se quer 

qualitativamente, em termos de competências que adquiriram e/ou foram atribuídas, quer 

quantitativamente, de 62 para 366 cooperativas. De acordo com o autor as cooperativas de 

consumo eram as que predominavam, visavam a contenção dos preços, o fornecimento de 

bens com mais qualidade e combater o mercado negro.  

Com a chegada do Estado Novo, o sector cooperativo sofreu os primeiros 

contratempos no seu processo de desenvolvimentos, como seja a tomada de medidas para 

condicionar o seu funcionamento. Contudo, no ramo agrícola o Estado Novo não teve a 

mesma intenção, antes pelo contrário, por via dos grémios promove o auxílio à criação de 

caixas de crédito agrícola e cooperativas agrícolas. Apesar disto, o Estado mantinha uma 

vigilância apertada sobre as cooperativas, através de delegados juntos das direções que, além 
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de outras competências, poderiam assistir às reuniões quer da direcção, quer da Assembleia 

Geral. (Namorado, 2000) 

Com 25 de Abril de 1974, o movimento cooperativo volta a ter um novo impulso, em 

parte devido ao reconhecimento da importância das cooperativas pela Constituição da 

República Portuguesa. De realçar que apesar das várias revisões constitucionais que houve o 

sector cooperativo nunca perdeu a sua relevância na CRP. No artigo 80º da CRP, mais 

concretamente na alínea b) e f) prevê-se a coexistência de três sectores – público, privado e 

cooperativo e social – de propriedade dos meios de produção e defendendo a protecção ao 

sector cooperativo e social. No artigo 85º da CRP reforça este último ponto ao referir que o 

Estado deve apoiar e estimular as actividades cooperativas. Reforçado este último pelo artigo 

85º da CRP. (Namorado, 2000) 

O que caracteriza as cooperativas é a união voluntária das pessoas, que se associam 

para satisfazer as suas aspirações e necessidades económicas e sociais. Guiam-se por valores 

de ajuda, de democracia, igualdade e equidade entre todos os associados. Apesar de não haver 

distribuição do lucro, em caso de excedente, no final do exercício, pode haver uma 

deliberação no sentido de serem repartidos pelos cooperadores. (Thirion, 2001) 

Existe “uma relevante particularidade da ordem jurídica portuguesa, traduzindo-se no 

imperativo constitucional de obediência aos princípios cooperativos consagrados pela ACI - 

Aliança Cooperativa Internacional”. (Namorado, 2005:45) Note-se o seguinte, “os princípios 

cooperativos são as linhas orientadoras através das quais as cooperativas levam à prática os 

seus valores”. (Thirion, 2001:237) 

 Abordemos a relação entre os princípios cooperativos e a Constituição da República 

Portuguesa, numa ponte entre os autores Namorado (2005) e Thirion (2001). 

i. Princípio da adesão voluntária e livre. 

A Constituição consagra-o nº 2.º e 3.º do art. 61º onde estabelece que as 

cooperativas se constituem livremente e podem desenvolver a actividade pretendida 

respeitando os princípios cooperativos e a lei. De facto, as cooperativas distinguem-se 

pela adesão voluntária e pela sua abertura a todas as pessoas, não havendo nenhum 
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tipo de discriminação de género, social, política ou religiosa, mas tem de 

responsabilizar e comprometer-se com os outros membros.  

ii. Princípio da Gestão Democrática pelos Membros. 

 “A espinha dorsal de democraticidade do funcionamento das cooperativas” 

(Namorado, 2005:22), são organizações que são controladas pelos seus membros, 

tomam as decisões e definem a estratégia da cooperativa. “Um membro, um voto” 

(Thirion, 2001:237) ombreando deste modo com o princípio fundamenta da CRP 

(artigo 2.º - Estado de Direito Democrático).  

iii. Princípio da Participação Económica dos Membros. 

“Os membros contribuem equitativamente para o capital das suas cooperativas 

e controlam-no democraticamente” (Thirion, 2001:237), isto é, os cooperadores terão 

de aplicar os excedentes aos objectivos por si escolhidos democraticamente, por 

exemplo a constituição de uma reserva. No pensamento de Namorado podemos 

associar este princípio com o n.º 3.º do artigo 62.º da CRP pois refere que as 

cooperativas desenvolvem actividade livremente. 

iv. Princípio da Autonomia e Independência. 

A cooperativa tem de ser controlada pelos seus membros, se tal não suceder 

está posta em causa a sua autonomia. Por serem controladas pelos seus membros na 

celebração de acordos com outras entidades, públicas ou privadas, tem de assegurar 

que o princípio democrático não é colocado em causa, assegurando deste modo a 

autonomia da cooperativa. A independência está associada ao princípio da liberdade. 

N o artigo 61.º da CRP é reconhecido o direito à livre constituição de cooperativas, e, 

no pensamento de Namorado podemos associá-lo a este princípio. 

v. Princípio da Educação, Formação e Informação. 
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A educação e formação são garantidas pela CRP no nº 1.º do artigo 43.º e 

reforçado pelo nº1.º do artigo 73.º. E, a CRP também contempla o direito à 

informação, artigo 37.º, em que advoga que todos têm o direito de ser informados. 

vi. Princípio da Intercooperação. 

No pensamento de Thirion, as cooperativas tornam-se mais eficientes para os 

seus membros trabalhando em conjunto por via das estruturas locais, regionais, 

nacionais e internacionais. E, Namorado associou-o ao número 3 do artigo 60º da 

CRP, que dá a possibilidade das cooperativas de consumo serem ouvidas em questões 

que digam respeito aos consumidores.  

vii. Princípio do Interesse pela Comunidade. 

Segundo Thirion (2001:237) “as cooperativas trabalham para o 

desenvolvimento sustentado das suas comunidades através de políticas aprovadas 

pelos seus membros”. Assim o conceito de cooperativismo está associado ao 

desenvolvimento sustentável das comunidades, tal como é invocado por este princípio. 

E o nº 3.º do artigo 60.º da CRP enquadra-se neste princípio ao legitimar as 

cooperativas na defesa dos interesses “dos seus associados ou de interesses colectivos 

difusos”. 

 

3.3 POLÍTICAS PÚBLICAS E O DESENVOLVIMENTO LOCAL 

Face às ameaças e oportunidades surgiu a necessidade de implementação de uma 

política de desenvolvimento, de cariz rural, dando a possibilidade aos agentes desse território 

“se organizarem localmente e encontrarem novas formas de mobilização e de valorização dos 

recursos locais e novas vias de revitalização e de desenvolvimento”. (Thirion, 2001:7) 

Com vista a um desenvolvimento harmonioso, que respeite as exigências do 

crescimento económico, de justiça social e ainda os aspectos ambientais, num processo que se 

quer inclusivo e de coesão social, a economia social pode assumir um papel preponderante ao 

nível do desenvolvimento local (Moreno, 2010, Sá, 2010).  



� ������	
���� � �������� ������ �� ��������� � ��������� ��	����� ���� � �������������� ������

��

O papel das políticas públicas neste âmbito revela-se crucial, porque delas irá 

depender o sucesso de muitos empreendimentos que necessitam, para triunfarem, de apoios 

iniciais que permitirão desencadear um processo de convergência dos vários agentes 

envolvidos localmente, ele próprio gerador de capital social e, consequentemente, de mais 

desenvolvimento.  

Para Figueiredo (2008:11) “é necessário que haja uma estratégia específica concebida 

a partir do território ou com a sua participação ou, pelo menos, preparada em função de uma 

perspectiva, mais ou menos participada, para esse território”. Se a política pública for 

concebida no território terá outro impacto, do que se for concebida de “fora para dentro”. 

Com os anos 1990 assiste-se a uma viragem na visão sobre o desenvolvimento local, 

com a finalidade essencial de reduzir as disparidades entre as regiões – objectivo do Tratado 

de Maastricht – e assim surge a necessidade de novas políticas públicas para o 

desenvolvimento. (Rover, 2006, Thirion, 2001) 

 Assim surgiria a iniciativa europeia designada de programa LEADER, que se 

caracterizava por acções que valorizassem o património natural e cultural, visando a criação 

de postos de trabalho no meio ao qual se destinava a sua aplicação. Uma iniciativa que 

acreditava nos actores locais para uma estratégia de desenvolvimento territorial e de criar 

projectos de nível local. (Thirion, 2001) 

 Este programa começou em 1991 com o LEADER I (1991-1994), LEADER II (1995-

2001) e vem até aos dias de hoje com o LEADER + (2001-2006). LEADER consistiu numa 

inovação na abordagem ao desenvolvimento dos pequenos territórios e não só. Permitiu a 

criação de novos laços sociais e novas formas de organização local. Caracteriza-se por ser um 

leque diversificado e heterogéneo de iniciativas, muitas vezes isoladas, e, sem grande 

visibilidade, mas que permitiram a revitalização dos meios mais rurais. (Rover, 2006,Thirion, 

2001) 

 É uma iniciativa comunitária para o desenvolvimento rural que incentiva os agentes 

locais a pensarem no potencial dos seus territórios numa ótica de longo prazo. Destina-se a 

todos os territórios rurais da União Europeia, no nosso caso aplicar-se-á aos territórios rurais 

mais os centros urbanos que não ultrapassem os 15 000 habitantes. Este programa caracteriza-
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se por promover formas de desenvolvimento sustentável, abrangendo várias áreas desde o 

turismo à agricultura. E, por outro lado tem na “cooperação” entre os diversos actores locais, 

a chave para o sucesso.   

 Em suma, pode-se afirmar, segundo Santos Soeiro (cit in Figueiredo, 2008:3), que “o 

sistema de políticas públicas com impacto territorial adoptadas em Portugal, no geral, têm 

vindo a estar fortemente alicerçadas nos sucessivos períodos de programação dos Fundos 

Estruturais, pelo que uma maior eficiência das políticas públicas deve ter sempre presente a 

aprendizagem que se retira sobre a evolução dos processos de programação de Fundos 

Estruturais”. 
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4 COOPERATIVA A LAVOURA

Situada no concelho de Paços de Ferreira, foi fundada a 17 de Fevereiro de 1975 a 

Cooperativa. Contudo, a história vem de longe, visto que a cooperativa é um resultado do 

Grémio A Lavoura – instituído nas décadas de 1930 para 1940 – herdando toda a actividade e 

sócios, sendo no ano de 1949 construído o edifício sede. O Grémio albergava à época a 

agricultura típica do Douro e Minho. Uma agricultura que se caracterizava, segundo o actual 

presidente, por ser diversa – “desde a pecuária ao cereal, aos legumes, aos vinhos - e pouco 

competitiva”.   

Outra das datas mais marcantes na história é 27 de Fevereiro de 1951, momento a 

partir do qual a Cooperativa se constitui sócia da AGROS. O presidente destacou o facto de 

AGROS ser uma união de cooperativas entre o Douro e Minho, e, salientou o facto de serem a 

quinta cooperativa a aderir. Justificando a entrada da Lavoura com o facto de região se 

caracterizar pela produção de lacticínios.  

Aliás fez menção de nos dar o seguinte exemplo, no ano de 1986 havia 890 produtores 

de lacticínios, destacando o facto de todas freguesias terem um a dois postos coletivos da 

recolha do leite. Isto é, em cada aldeia havia casas que “tinha uma, duas ou três vaquinhas em 

que era a mulher (…) que ficava em casa, tomava conta dos filhos, tomava conta dos animais, 

tomava conta da casa de lavoura e era o dinheiro da quinzena” que sustentava a vida familiar 

e quotidiana do casal. Com a adesão à Comunidade Europeia – hoje União Europeia – pelas 

“exigências de higiene e sanitárias que daí advieram, os postos coletivos começaram a 

desaparecer” e assim se condenou este tipo de agricultores ao desaparecimento. No ano de 

2014 há somente 16 produtores de leite, todavia produzem mais do que os 890 do passado.  

Outra data marcante é o facto de desde Janeiro de 2013 na sede da Cooperativa 

funcionar uma sucursal do Crédito Agrícola. Que segundo o presidente “é um polo, uma 

alavanca de toda actividade da cooperativa”. Uma relação win-win, podemos concluir das 

palavras do presidente ao caracterizar a relação com este parceiro. 

 Actividade principal da cooperativa é a produção de leite. O seu impacto estende-se 

aos concelhos vizinhos de Paços de Ferreira. Afirmando “que a cooperativa não tem rodas, 

cria sinergias e alavancas (…) com os actores comerciais de cá” sendo este facto por si só 
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demonstrativo da importância da cooperativa para a comunidade local. A cooperativa tem nos 

seus quadros 17 colaboradores, e, em termos de volume de negócio segundo o presidente 

situa-se em 3,5 milhões de euros em 2013, e, no ano de 2014, possivelmente alcançará os 4 

milhões de euros. É um facto assinalável no concelho de Paços de Ferreira, contudo 

caracterizou de ser uma importância discreta. Na sua opinião por culpa própria realçando o 

facto de até se poder considerar uma característica do cooperativismo. Revelando que não é 

preciso demonstrar estes números na praça pública, dizendo “nós queremos estar no nosso 

cantinho, a fazer o nosso trabalho, a fazer as nossas contas e a criar o nosso impacto”, 

acrescentando “e, se possível marcar a diferença, como fizemos com este mercado agrícola”. 

 De um protocolo celebrado entre a Câmara Municipal de Paços de Ferreira e a 

Cooperativa A Lavoura resultou a criação de um mercado agrícola de fim-de-semana na Feira 

do Cô. Uma parceria entre as autarquias locais, visto que a Junta de Freguesia de Penamaior, 

também se associou ao projecto, em benefício dos produtores locais, os únicos que podem 

usufruir do espaço para venderem os seus produtos. 

 O mercado realiza-se ao Sábado em frente à sede da Cooperativa no período das 8h às 

12h, e, no Domingo na freguesia de Penamaior, durante todo o dia. 

 Este protocolo visa essencialmente duas coisas. As autarquias locais pretendem 

preservar o ambiente e a paisagem rural. Quanto à cooperativa foi a preocupação de garantir 

um suplemento extra aos seus cooperadores com a venda de produtos das suas hortas, que de 

uma outra forma não teriam escoamento. 

 As autarquias locais garantem a manutenção e a cedência do local onde se realiza o 

mercado semanal. Quem gere o espaço e promove o evento é a Cooperativa, que não cobra 

nada aos vendedores do mercado. Apenas se limita a gerir pequenos conflitos que possam 

surgir, e, a controlar se os vendedores são cooperadores e do concelho de Paços de Ferreira. 

Ainda disponibiliza um serviço de controlo de qualidade dos produtos, dando assim alguma 

segurança a quem recorre a este mercado local. Quanto aos vendedores têm de cumprir o que 

lhes é pedido, não podendo vender outra coisa que não sejam produtos agroalimentares 

oriundos das suas pequenas produções, ou em alguns casos excedentes de grandes produções.  
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5 METODOLOGIA 

A realização deste estudo tem por base confrontar a teoria com a realidade, sempre 

com a expectativa de encontrar um projecto que envolvesse o triângulo de entidades – Estado, 

Economia privada com fins lucrativos e Economia Social – em prol do desenvolvimento local 

da comunidade onde se inserem. A oportunidade surgiu com o projecto de Mercado Agrícola 

no Cô projecto da Cooperativa A Lavoura de Paços de Ferreira. Iniciativa que se caracteriza 

por unir os diversos sectores de actividade económica, a economia social, o sector público e o 

sector privado lucrativo, em prol do desenvolvimento local.  

Neste estudo adotamos a estratégia de um estudo de caso único o qual nos permitirá 

testar, algumas, das proposições propostas pela teoria. Adotamos uma matriz metodológica 

claramente qualitativa, e, sentimos a necessidade de aproximação ao campo de estudo pelo 

desconhecimento que existia em relação a certos domínios sobre o qual o estudo se debruçou. 

Inicialmente realizou-se uma abordagem exploratória para averiguar quais as principais 

tendências, principais focos e incidências da teoria. Concretizada pela revisão da literatura, 

análise de relatórios de entidades oficiais – como IEFP e da EU – bem como da análise à 

legislação sobre o tema. (Yin, 2001, Sampieri, 2006) 

Na transformação da realidade socioeconómica local não é necessário projectos de 

grande dimensão empresarial desajustados dessa realidade. Neste sentido, as entidades 

públicas têm na economia social um parceiro para a definição, construção e implementação de 

políticas públicas. Neste enquadramento foi definida como pergunta de partida deste estudo:  

• Qual o papel da economia social na articulação das políticas públicas para o 

desenvolvimento local?  

Contudo, ao nível do estudo de caso, esta questão será aprimorada, adotando um maior 

foco: 

• Que papel assume a instituição a estudar no desenho de políticas públicas? 

O objectivo fundamental deste estudo é perceber até que ponto há um contributo 

positivo, ou não, de um projecto oriundo da economia social com o auxílio de outras 
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entidades de outros sectores em prol da comunidade local proporciona condições a um 

desenvolvimento sustentável dessa comunidade. Em suma, a finalidade deste estudo é 

explicar que a economia social pode ter um papel de maior destaque no desenho de políticas 

públicas para o desenvolvimento local, num futuro próximo.  

À questão de partida do estudo seguem-se outras intrinsecamente a ela associadas: 

• Que relação detém a economia social – em especial as cooperativas – no 

triângulo Estado – Mercado – Sociedade Civil? 

• Pode a economia social ser a alavanca para o desenvolvimento local? 

• Que políticas públicas de desenvolvimento local foram adoptadas? 

Com vista ao alcance do objectivo proposto, fundamental para obter respostas às 

nossas dúvidas refletidas na questão de partida e nas seguintes, dividimos o estudo em três 

etapas fundamentais. A primeira consiste numa investigação profunda ao tema, procedendo à 

análise documental e pesquisa bibliográfica. Envolve procedimentos diferenciados, dada a 

multiplicidade de documentos susceptíveis de fornecer elementos úteis para a pesquisa. A 

pesquisa bibliográfica consiste no levantamento da literatura necessária para a construção do 

enquadramento teórico, ajudar à escolha de uma perspectiva teórica, demonstrando a sua 

evolução. Numa fase posterior proceder-se-á à recolha de dados concretos sobre a realidade 

em estudo, recorrendo à entrevista e à observação directa e participativa. (Yin, 2001, 

Sampieri, 2006) 

Procurou-se entrevistar pelo menos um dos intervenientes por cada sector de 

actividade, público, privado com fins lucrativos e economia social. Todas as entrevistas foram 

realizadas na sede da Cooperativa e sem a colaboração desta não as teríamos conseguido. Por 

falta de tempo e outros compromissos em agenda não foi possível entrevistar o edil de Paços 

de Ferreira, e, em alternativa ficamos com a entrevista ao presidente de junta de freguesia de 

Penamaior, senhor António Duarte Dias de Carvalho (entrevistado 1), e, dois produtores que 

participam no Mercado do Cô. Nas segundas entrevistas abordamos dois produtores, a 

senhora Alda Gomes (entrevistado 2) empresária agrícola que se dedica à produção de gado 

bovino, e, senhor Armando Pinto (entrevistado 3) empresário agrícola que tem várias 

produções agrícolas e que integra o programa Origens do Intermarché. E, por último a 
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entrevista ao presidente da cooperativa o senhor Idalino Leão (entrevistado 4) e, o principal 

mentor e impulsionador deste projecto. Estas quatro entrevistas exploram diversos aspectos 

relacionados com o projeto em análise e procuram saber qual o grau de impacto para cada 

entidade. 

A observação participativa ocorreu no dia 6 de Setembro de 2014, um Sábado, dia de 

mercado, no período compreendido entre 11h e 16h. Consistiu na recolha de preços de alguns 

produtos juntos dos produtores que se encontravam no mercado naquele dia, entre as 11h e 

13h. Para posteriormente, e, sabendo que em Paços de Ferreira se encontram quase todas as 

marcas de supermercados, comparar os preços dos produtos. Assim no período das 14h às 16h 

procedeu-se à recolha dos preços dos vários produtos identificados no Mercado do Cô para 

comparar e verificar se há ou não uma grande discrepância de preços. No total recolhemos o 

preço junto de sete vendedores no Mercado do Cô, e, nos supermercados em cinco marcas, a 

saber, Pingo Doce, Mini Preço, Lidl, InterMarché e Continente. Da qual resultou uma tabela – 

em baixo representada - que serviu para estudar os preços praticados pelos produtores e pelos 

supermercados, podendo daqui retirar algumas conclusões. 

Produto Vendedor 1 …. Supermercado A 

Tomate    
Cebola    
Alface    
Cenoura    
Pimento    
Feijão-verde    
Alho Francês    
Batata    
Abobora    
Curgetes    
Melancia    
Figos    
Broa de Milho    

Tabela 3 - modelo da tabela da observação directa 

No pensamento de Yin (2001:32) o estudo de caso corresponde a uma “investigação 

empírica que investiga o fenómeno contemporâneo dentro do seu contexto de vida real, 

especialmente quando os limites entre o fenómeno e o contexto não estão claramente 

definidos”. Por via das técnicas usadas no estudo de caso foi possível determinar, ainda que 
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de modo empírico, qual o contributo da economia social para o desenvolvimento local, neste 

caso em concreto. 

Em suma, procurou-se relacionar os dados recolhidos com as proposições iniciais do 

estudo. A estratégia adoptada de apoiar a análise em proposições teóricas, elaborando o 

conjunto de dados a partir da teoria, com a finalidade de encontrar ou demonstrar as relações 

casuais propostas ou evidenciadas no plano teórico. (Yin, 2001) 

  



� ������	
���� � �������� ������ �� ��������� � ��������� ��	����� ���� � �������������� ������

��

6 RESULTADOS 

Após efetuadas as entrevistas, procedeu-se à análise do seu conteúdo focando 

essencialmente o aspecto em dois temas, a saber, o Mercado Cô e eventuais iniciativas de 

origem semelhante a esta. E, de seguida expomos a suas opiniões sobre estes temas. A parte 

inicial das entrevistas era mais vocacionada para aprofundar outras questões, úteis no 

enquadramento do estudo, e, possivelmente, pertinentes, para análise dos resultados. 

Um primeiro aspecto essencial é falar de Penamaior, onde também se realiza o 

mercado ao Domingo durante todo o dia, e, autarquia local também é um dos parceiros deste 

projeto. Penamaior é uma freguesia do concelho de Paços de Ferreira, com cerca de 8km2 e 

aproximadamente 4000 habitantes. A freguesia caracteriza-se por ter na indústria do móvel o 

principal sector de actividade, impulsionado nos últimos anos com abertura da fábrica do 

IKEA. As outras actividades desenvolvem-se à volta da agricultura e pequenos 

estabelecimentos de comércio local. Em termos de desenvolvimento, a estratégia passa pelo 

desenvolvimento do polo industrial que já captou algum investimento oriundo do estrangeiro. 

 

A - Mercado Cô 

Entrevistado 1:  

“ A Junta cede o espaço e em termos de limpeza e manutenção daquele espaço dá esse 

apoio”  

“Veio proporcionar a uma classe etária dos cinquenta anos – que alguns deles já 

estavam na pré-reforma – com este tipo de projecto conseguiram angariar ali um pequena 

receita para fazer face às despesas que tinham” 

(em relação à empregabilidade por via do projecto) “Existe muita gente lá da freguesia 

que se têm dedicado aquilo (…) sendo uma mais-valia que veio ocupar muita gente.” 
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(em relação às adversidades do projecto) “a maior adversidade neste momento é a falta 

de verbas (…) para a realização de alguns eventos que atraíssem mais povo e para dar a 

conhecer o que lá se vende e tipo de produtos” 

(análise ao dois anos do projecto) A parceria “foi benéfica para todas as partes, toda a 

gente ficou a ganhar ” 

Entrevistado 2: “tenho uma pequena exploração de touros de raça galega, produtos 

hortícolas (…) o mercado para mim foi bom porque comecei a produzir mais produto para a 

venda” acrescentado “é uma ajuda (…) em vez de estarmos a meter menos, semeia-se mais, 

não é? E consegue-se fazer alguma coisita para os gastos.” 

(em relação à empregabilidade por via do projecto) “continuo na mesma como estava” 

no entanto questionado sobre se conseguiu mais receitas com o projecto respondeu 

afirmativamente “sim, sim, isso sim” 

(em relação à iniciativa) “foi uma boa aposta para as pessoas do concelho, penso eu. 

Acho que deveriam dar ainda mais valor porque se fosse noutro sítio noutra zona do país as 

pessoas dão muito valor a tudo que é de casa” 

“acho que foi muito boa (…) nem nós no inicio estávamos à espera disto” 

“produzo e aquilo que produzo vendo no mercado (…) sou uma pessoa que estou 

desde o início” 

(análise ao dois anos do projecto) “o que foi de bom, foi a parte de escoarmos o nosso 

produto” … “os contras é virem produtos que não são de cá, e o freguês preferir aquilo que é 

mais barato e vistoso (…) e às vezes o que é mais vistoso não é o que é melhor”. 

Entrevistado 3: “sempre estive ligado à agricultura, sou filho de um grande lavrador 

aqui do concelho, embora trabalhasse em firmas de móveis (…) a empresa fechou e tive de 

me dedicar inteiramente à agricultura” “vendo para várias lojas, mas esta feira para mim foi 

super bom. Uma iniciativa aqui da cooperativa com a Câmara” 
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(em relação à empregabilidade por via do projecto) “consegui aumentar (…) só nas 

épocas em que preciso de recorrer é que vou buscar pessoal” 

(em relação à iniciativa) “não se pode dizer que é muito rentável, mas se fosse como 

no primeiro ano dava para tirar um ordenado jeitoso” de seguida acrescentou “eu faço 10 

hectares de terreno” 

“nós tínhamos de preservar a qualidade, sempre disse isto aos meus colegas (…) 

muitas das vezes chegam lá e vendiam por qualquer preço porque queriam escoar os produtos. 

Passado três meses já não tinham produto (…) nós temos de manter a feira todo o ano” 

“infelizmente eles começaram a dar cartões a toda gente, e, tanto valia ter terra como 

não ter” 

“a iniciativa começou por ser para o resto que nos sobrava – no meu caso não era o 

resto, é disto que eu vivo, vivo do que produzo – mas havia outras pessoas que era mesmo 

para vender o resto que lhes sobrava” 

“estou coletado à muito tempo (…) uma das melhores coisas que a cooperativa fez, 

com a Câmara, foi esse mercado de vendas” referindo “aqui os concelhos vizinhos 

começaram todos a fazer, já faz a Lousada, Paredes, Felgueiras (…) uma iniciativa boa” 

“nós temos de manter os preços superiores aos dos mercados” referindo-se aos 

supermercados “que é para realmente ver que o nosso produto tem qualidade, porque eu ao 

vender um produto por baixo preço, estou a a dar a ideia de material sem qualidade”   

“ o mercado fez dois anos em Abril, e, tenho-me mantido sempre (…) numa falta eu 

vou buscar a si, noutra vem você a mim”  

“eramos trinta e tais devemos estar vinte, se todos fizessem como os outros, tudo já 

tinha desistido” 

“se hoje ainda estou cá, em Portugal, devo-o à Feira” 
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“Não vale a pena pensar no Intermarché, porque ele ou nos dá pelas pernas, ou pagam 

a 90 dias, e nós aqui ao vender ao particular estamos a receber” 

“Vendo aqui para algumas lojas, vendo para Freamunde (…) é aquele dinheiro que a 

gente vai realizando todos os dias” 

“temos estas grandes superfícies, tem poder para nos dominar, eu já vendi para o 

Intermarché. O Intermarché chega a minha beira e diz-me assim ‘Sr. Pinto vamos fazer uma 

promoção repolho’ e eu digo-lhes o que é que eu tenho a ver com isso, e, eles ‘Se você quer 

vender, vende, se não vêm de Espanha’ (…) aderi, estava a vender por € 0,55 passei para € 

0,25 (…) eles não perdem dinheiro, o produtor é que perde” 

“As grandes superfícies, agora vende a couve portuguesa a um euro e tal, chega ao 

mês de natal – sabem que há aqui produtores – o mais caro que estava a vender era a € 0,39 

(…) não dá para ir apanhar (…) há dois anos queriam-me pagar a dois cêntimos e meio, não 

dá, eles derretem-nos” 

“ estou a 50% do que vendia o ano anterior (…) mas é disso que vivo, já me dá para 

sustentar, pagar a segurança social, o seguro do carro” 

(análise ao dois anos do projecto) “para mim deixou de ser extra, começou a ser 

actividade principal” 

“desde que houvesse mais divulgação para comprar produtos regionais, seria uma boa 

aposta (…) se isto vendesse traria duas pessoas comigo a trabalhar, menos duas do 

rendimento mínimo” 

Entrevistado 4: “o mercado surgiu porque existe a ideia nas pessoas que os produtos 

da terra são melhores que os produtos de supermercados, produtos agrícolas, sendo verdade 

ou não, não vou entrar por aí. Vi aqui uma oportunidade para a cooperativa, não para ganhar 

dinheiro, não ganhamos absolutamente nada com isto, somos apenas o veículo potenciador 

disto e mais nada. Falei com alguns agricultores – pequenos agricultores – eles viam isto 

como uma iniciativa interessante. Falei com a Câmara Municipal. A Câmara Municipal cedeu 

as instalações. Falei com a Junta de Freguesia local, a Junta de Freguesia garantiu a limpeza e 
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potenciava também a divulgação. Cabia-nos a nós cooperativa divulgar, dinamizar, organizar, 

regulamentar também o funcionamento do mercado.” 

(em relação à iniciativa) “A minha expectativa era de ter aí à volta de vinte a trinta inscrições, 

foi uma surpresa muito grande quando tivemos aí cento e vinte inscrições (…) lá avançamos, 

criamos as regras, ora melhor, ora pior (…) hoje funciona numa forma assídua com trinta 

agricultores semanais, o que eu considero muito bom (…) mas há alturas que há mais (…) 

conseguem escoar os produtos a um preço que nós não regulamos”  

“No fundo fomos de encontro a uma necessidade dos consumidores, que apreciam este tipo de 

produtos. E, também de uma necessidade urgente económica destas famílias de ali ganharem 

mais algum dinheiro” 

(em relação as adversidades) “as adversidades acabam por ser normais, do normal 

funcionamento de montarmos uma coisa como esta. Ou seja, estou a falar de dificuldades, 

logística, organização do espaço, nalguma regulamentação – tipo de produtos íamos vender 

ou não? -  e dos comerciantes locais que temiam perder clientes” 

 (análise ao dois anos do projecto) “os impactos que sentimos enquanto cooperativa foram 

uma série agricultores que andavam afastados da cooperativa, que não se reviam na 

cooperativa (…) senti o aproximar desses agricultores à vida cooperativa”  

“impacto na região, sinto os consumidores finais satisfeitos, porque tem um oferta diferente 

do que estão habituados, diferente do que está no supermercado (…) e não se importa pagar 

igual ou ligeiramente mais”  

“os agricultores sentem o impacto, porque encontraram uma forma de escoar o seu produto. A 

maior dificuldade na agricultura, seja em que sector for, é fechar do ciclo (…) ter alguém que 

compre. Muitos deles tinham uma agricultura de subsistência em que não sabiam o que 

haviam de fazer aos seus excedentes (…) com isto potenciamos um possível, ainda que 

pequenino negócio para cada um” 
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“na região, quer o mercado de Sábado, quer o mercado de Domingo tem muitos clientes fora 

do concelho de Paços de Ferreira, porque valorizaram isto. E dá-me algum gozo em saber e 

ver este tipo de iniciativas replicadas noutros concelhos” 

B – Iniciativas de origem semelhante ao Mercado Cô 

Entrevistado 1:  

(em relação ao desenvolvimento local) “A criação deste tipo de eventos é boa (…) e 

desenvolvia-se mais um bocado esses meios pequenos.” 

Entrevistado 2:  

 (em relação ao desenvolvimento local) “a maneira que está é para voltarmos aos 

tempos antigos, já que isto nos modernos está em crise (…) a ver se nós os jovens 

conseguimos incentivar mais as pessoas a aderir (…) as pessoas agora ainda não estão dar 

valor, mas daqui por uns tempos vão dar valor” 

Entrevistado 3: 

 (em relação ao desenvolvimento local) “sou a favor de defendermos a nossa 

agricultura, porque os meus avós, primos, tios e pai tiveram uma vida boa e sempre viveram 

da agricultura” sustentado a ideia “o que nós produzirmos, fica cá, e, não vai para os 

espanhóis ou chineses (…) o nosso dinheiro não fica aqui vai todo para fora” 

Entrevistado 4: 

(em relação ao desenvolvimento local) “mas que a economia social em todas as 

vertentes e em todos os seus actores, que já são de facto um parceiro do desenvolvimento, isso 

são não tenho a menor dúvida” acrescentando “posso-lhe dar alguns exemplos de concelhos 

do interior em que o principal empregador e polo de organização da região é uma cooperativa, 

são várias. Portanto, nós somos de facto um dos atores do desenvolvimento social importantes 

na economia.” 
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“eu por defeito sou regionalista, e, como tal a minha resposta vai ser já inclinada para 

um lado, eu acho que tudo o que seja descentralizar é positivo para o país. E basta 

compararmos com os nossos vizinhos Espanhóis, e, que vemos pelo facto de ser comunidades 

autónomas, que os torna, quer a eles quanto empresas ou cooperativas ou o que for, muito 

mais competitivos do que nós, porque tem outro tipo de margem de manobra (…) para 

puderem actuar. E isso num mercado global, em que concorremos todos ao mesmo. 

Concorremos com armas distintas. (…) tudo que seja valorizar os actores locais, deve ser 

premiado e deve ser discriminado positivamente. Porque são eles que melhor conhecem o 

território, são eles que melhor conhecem os agentes e os meios de comunicação do território” 

“a legislação pode-nos potenciar ou amputar muita das nossas ideias, mas se não 

tivermos vontade, se não tivermos iniciativa, se não formos empreendedores, ninguém nos vai 

bater à porta a dizer o que queremos (…) isso seria ser centralista, alguém em Lisboa a dizer 

vocês agora aí em cima vão fazer isto. Não, eu quero o contrário, eu quero fazer, e, digo o que 

quero fazer. Depois vocês dizem se posso ou não posso fazer. (…) Isso é uma das coisas que 

eu acho que nos penaliza de uma forma negativa enquanto país (…) queixamo-nos dos nossos 

problemas mas depois estamos sempre à espera de alguém em vez de agir, e, esse alguém 

normalmente é sempre lá para baixo” 

Por último, abordemos a observação directa, da qual resultaram algumas fotos sobre o 

local do mercado e bancas dos produtores, bem como, umas tabelas comparativas dos preços 

recolhidos no dia 6 de Setembro de 2014 no Mercado do Cô e em cada uma das grandes 

superfícies presentes na vila de Paços de Ferreira. 

A tabela (tabela 4) que em baixo apresentamos resulta já de posterior análise à recolha 

dos dados, já há um tratamento dos dados, ou seja, apresentamos os preços médios por 

produto, de um geral, para os produtores do mercado e para os supermercados. Note-se o 

seguinte, os produtos como o tomate apresenta dois preços, porque havia duas qualidades de 

tomate à venda, um de tamanho maior e outro tamanho mais pequeno. Na situação da cebola a 

mesma situação, no caso dos pimentos a situação refere-se a cor do produto, o pimento verde 

(lado esquerdo) e pimento vermelho (lado direito, em alguns produtores e supermercados 

encontrou-se esta diferenciação. 
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Tabela 4 - Preços Médios 

 De uma forma geral na recolha dos dados foi fácil a obtenção dos preços, quer no 

mercado, quer nos supermercados. De realçar ainda que foi possível encontrar nos 

supermercados alguns produtos em promoção, pelo menos havia um. No mercado Cô alguns 

produtores admitiram que embora os preços praticados fossem aqueles, poderiam vir a fazer a 

designada “atenção ao cliente”, um desconto na hora, caso levassem mais quantidade e/ou 

fossem cliente habitual. 

  

Produto Mercado Cô Supermercados 

Tomate 0,96 € 1,20 € 0,89 € 1,32 € 

Cebola 0,54 € 0,65 € 0,66 € 0,55 € 

Alface 0,90 € 
 

1,57 € 
 

Cenoura 0,52 € 
 

0,28 € 0,54 € 

Pimento 1,01 € 1,75 € 1,49 € 1,51 € 

Feijão-
verde 

1,63 € 
 

2,67 € 
 

Alho 
Francês 

0,89 € 
 

0,74 € 
 

Batata 0,37 € 
 

0,41 € 
 

Abobora 0,82 € 
 

1,21 € 
 

Curgetes 0,60 € 
 

1,45 € 
 

Melancia 0,25 € 
 

0,50 € 
 

Figos 1,00 € 
 

4,29 € 
 

Broa de 
Milho 

1,57 € 
 

1,45 € 
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7 CONCLUSÃO  

O desenvolvimento local sustentável pressupõe uma séria de objectivos que 

dificilmente é compatível com os actuais modelos de desenvolvimento. Por sua vez, a 

economia social pelos valores e princípios que defende parece estar intrinsecamente associada 

ao desenvolvimento local sustentável. 

Todavia as políticas públicas condicionam o desenvolvimento local, visto que elas 

criam e limitam as condições de todos os actores – Estado, Mercado, Economia Social e 

Sociedade Civil. Por outro lado, o desenvolvimento local integra várias dimensões, a 

económica, a política, a social, cultural e ambiental, neste contexto, nomeadamente dos 

territórios mais pequenos e isolados, urge a necessidade de encontrar um parceiro que abranja 

estas dimensões e permita ao mesmo tempo o alcançar dos objectivos gerais estipulados no 

conceito do desenvolvimento sustentável. 

Desdobrando a questão de partida, em duas mais simples, temos de averiguar se a 

economia social pode ser esse parceiro, e, em segundo, que políticas públicas para o 

desenvolvimento local. 

Analisando o projeto do Mercado Cô que se destaca pela sua simplicidade e a sua 

originalidade de envolver os vários parceiros dos sectores actividade identificados na 

Constituição, isto é, uma entidade do sector cooperativo, duas entidades públicas – Junta de 

Freguesia e a Câmara Municipal – e várias entidades do sector privado – os 

produtores/vendedores do mercado. Apesar da sua juventude, dois anos de vida feitos em 

Abril, o projeto mantém-se dinâmico e têm-se revelado uma aposta ganha, nomeadamente se 

tivermos em conta que os concelhos vizinhos já se encontram a replicar este modelo de 

mercado. Será talvez o facto mais relevante do sucesso desta iniciativa da cooperativa.  

Este mercado resultou de uma iniciativa da cooperativa que muniu esforços no sentido 

de colocar os vários parceiros sentados à mesma mesa para chegarem a uma solução. Como 

referiu o presidente na sua entrevista a ideia surgiu-lhe fundamentalmente de dois aspectos. O 

primeiro de gerar uma fonte extra para os seus cooperadores, que tinha uma pequena 

produção agrícola muito vocacionada para sustentabilidade e venda a algum público e 

comerciantes. E, a segunda mais baseada na ideia de que os produtos hortícolas dos 
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supermercados em termos de qualidade e sabor são inferiores aos dos produtos do campo. Foi 

nestes dois pontos que se baseou a cooperativa para fazer este projecto. Como refere o 

presidente Idalino “no fundo fomos de encontro a uma necessidade dos consumidores, que 

apreciam este tipo de produtos. E, também de uma necessidade urgente económica destas 

famílias de ali ganharem mais algum dinheiro”. Nesta afirmação está patente o princípio do 

interesse pela comunidade.  

 A cooperativa colocou-se no centro da questão e foi ter com os actores locais de modo 

a estabelecer um compromisso sólido entre todos, e, neste caso resultou no mercado. Do que 

observamos e das informações recolhidas a cooperativa faz a gestão e a organização do 

mercado, as autarquias locais tem a seu cargo a manutenção e limpeza do espaço que cedem 

semanalmente para a sua realização, e, os produtores têm o compromisso de que só trazem 

produtos oriundos das suas produções, ou por outras palavras, produtos “caseiros”. Como 

classificou o presidente Idalino a cooperativa “é o veículo potenciador disto”. 

 Centremo-nos agora no mercado Cô e nos seus vendedores. Há um facto muito 

importante a revelar, para se estar neste mercado, é preciso ser sócio da cooperativa e residir 

no município de Paços de Ferreira. Da entrevista com os dois produtores chegamos a 

conclusão que o mercado é potenciador das suas receitas. Aliás num dos casos, por via da 

crise, até se tornou numa das fontes principais de receita. Um dos produtores à conversa 

connosco revelou que já integrou o programa Origens do Intermarché, mas foi perceptível da 

sua conversa que este programa está mais vocacionado para satisfazer as necessidades da 

grande superfície, do que ajudar o produtor ou os produtores a terem melhores receitas. No 

seu exemplo em que foi convidado a aderir a uma promoção da responsabilidade da grande 

superfície viu-se a perder dinheiro. Nas suas palavras “estava a vender por € 0,55 passei para 

€ 0,25 (…) eles não perdem dinheiro, o produtor é que perde”. E, com este exemplo 

acrescentava o facto de pagarem só a 90 dias. Isto para nos chamar atenção que aqui no 

mercado não ganhará tanto, mas que recebe a pronto. Outra coisa que nos foi perceptível é 

que apesar de ter havido alguma quebra nas suas vendas – não necessariamente no mercado – 

permite-lhe o seu sustento. Ficando expresso nestas palavras “já me dá para sustentar, pagar a 

segurança social, o seguro do carro”. Já na perspectiva do outro entrevistado enquadra-se mais 

no objectivo extrapolado pela cooperativa aquando da criação do mercado, ou seja, a receita 

extra. O foco da sua actividade principal é a produção de gado bovino e quando o mercado 
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surgiu viu nele uma oportunidade de expandir outra área no seu negócio, e, tudo que obtém no 

mercado é visto como “uma ajuda” nas palavras do entrevistado, acrescentando “e consegue-

se fazer alguma coisita para os gastos”.  

Podemos deduzir que no caso do entrevistado 2 não é a fonte principal de receita e 

ainda se mantém dentro do perfil traçado inicialmente pela cooperativa, ao contrário do que 

sucedeu com o entrevistado 3 onde o mercado passou a ser sua principal fonte de receita.  

Outro aspecto relevante é analisar do ponto de vista do consumidor. Para tal 

elaboramos a tabela 4 – os preços médios praticados tanto no mercado como nas grandes 

superfícies presentes em Paços de Ferreira (de realçar que das existentes a nível nacional 

estão lá todas se excetuarmos os supermercados Jumbo). E, se comprássemos aquele cabaz 

por completo há uma diferença de 6,31€, ou seja, no mercado Cô gastaríamos cerca de 13€, 

enquanto nos supermercados precisaríamos de 19€ para trazermos os mesmos produtos. Na 

sua generalidade os produtos do mercado Cô apresentam um preço médio inferior ao dos 

supermercados, e, somente em quatro produtos é que encontramos uma diferença superior do 

mercado Cô para os supermercados. Este facto por nós observado não vai de encontro à ideia 

do entrevistado 3 que pretendiam que os preços fossem altos para demonstrar que havia 

qualidade no produto. Mas já se aproxima da perspectiva do entrevistado 4 ao nos referir que 

sente “os consumidores finais satisfeitos, porque tem um oferta diferente do que estão 

habituados, diferente do que está no supermercado (…) e não se importa pagar igual ou 

ligeiramente mais”.  

 Neste aspecto dos preços é importante realçar três coisas: a primeira é que o 

entrevistado 4 garantiu-nos que os preços não eram regulados pela cooperativa, sendo livre e 

responsabilidade de cada vendedor. A segunda é que alguns dos produtores admitiram que em 

algumas situações os preços são alterados na hora, a designada “atenção” que se faz ao cliente 

habitual que acaba sempre por levar grandes quantidades em certos produtos. A terceira, é que 

os produtores recebem a pronto. E, dos dados recolhidos constatou-se que apesar da ausência 

da tal regulação de preços, os produtores tendem a ter os preços mais ou menos nivelados, 

utilizando um ou outro produto como diferenciador para com os demais produtores.  

 Numa súmula, através deste projecto podemos concluir que a economia social – neste 

caso a cooperativa – funcionou como o meio para um fim comum a todos os actores daquela 
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comunidade, as autarquias locais, a sociedade civil, os produtores, a própria cooperativa, 

envolvendo-os num compromisso sólido em volta de uma ideia que se tornaria num projeto 

até se concretizar o mercado. E, a prova do seu sucesso é a “importação” desta ideia nos 

concelhos vizinhos. Com esta iniciativa a Cooperativa A Lavoura veio dar resposta não só às 

necessidades identificadas pela Cooperativa, a de ajudar os produtores a ter uma receita extra, 

mas também à comunidade criando um espaço alternativo para as compras de produtos 

hortícolas, numa linguagem popular, produtos caseiros. Mas por outro lado permitiu às 

autarquias locais revitalizarem um sector que se encontrava algo na sombra e recuperar os 

solos de cultivo outrora abandonados. Também contribuiu para manter portugueses em 

Portugal, evitando os caminhos da emigração. E, ainda permitiu lutar pela inclusão e coesão 

social destas pessoas, além do entrevistado 4, alguns vendedores que abordamos no mercado 

também nos garantiram que esta era um das principais fontes de “sustento” das suas famílias 

neste período de crise que atravessamos. 

 Num projeto simples, oriundo da economia social, foi possível abranger às várias 

dimensões do desenvolvimento sustentável, a ambiental, a económica e a social. Esta 

dinâmica gerada pela economia social no seio da comunidade, pode ser um meio 

impulsionador por excelência de formas desenvolvimento sustentável no meio local. As 

organizações da economia social caracterizam-se pelo associativismo livre dos seus membros, 

mas antes de tudo elas nascem no seio de uma comunidade, a qual ficam a pertencer para o 

resto das suas vidas. Quando se pensa em políticas públicas para o desenvolvimento local elas 

deveriam, em nosso entender, integrar a economia social como um parceiro por excelência, já 

que as organizações da economia social são profundas conhecedoras do território onde 

actuam, pelo menos tanto quanto o Estado – este principalmente por via das autarquias – 

eventualmente melhor do que quem define a política pública – se pensarmos no governo 

central enquanto “desenhador” das políticas. Acresce que, pelos princípios e valores que 

defendem, essas organizações aproximam-se muito mais de uma perspectiva de um 

desenvolvimento sustentável.  

 De facto se olharmos para os territórios de alguns pontos de vista – social e económico 

- podemos dizer que se trata de territórios homogéneos, todavia, se olharmos com atenção 

descobriremos diferenças relevantes entre si. O que resulta num lado, pode não ser bem-

sucedido noutro, e, vice-versa. Não fosse assim, e a iniciativa LEADER não privilegiaria os 
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planos de desenvolvimento à volta da identidade dos territórios a que se destina implementar 

uma estratégia de desenvolvimento integrado e sustentável. Além de que esta iniciativa 

inverte um pouco a lógica, convida os actores locais a definirem a estratégia e depois apoia-

os. 

 E, é neste último aspecto que no futuro na concepção de políticas públicas de 

desenvolvimento local se deve ter em atenção a importância dos actores locais, quer as 

entidades do mercado, quer as entidades da economia social na definição e implantação de 

uma estratégica com vista ao desenvolvimento harmonioso daquele território. 

 A resposta à pergunta de partida deste estudo é claramente positiva. Em nosso 

entender se é necessário mudar de paradigmas de desenvolvimento, um que respeite mais as 

pessoas e o meio ambiente, sem colocar em causa aspectos económicos e sociais, que melhor 

parceiro do que um sector de actividade que se caracteriza por o foco nas pessoas e não no 

capital. Outro aspecto é que este projeto do Mercado Cô demonstra que numa tão simples 

ideia é possível abranger vários aspectos daquela comunidade, dos quais se destaca o combate 

ao desemprego e a revitalização de territórios já abandonados. Por último temos de colocar na 

agendas dos políticos a questão do desenvolvimento local sustentável, se pensarmos bem 

Portugal tem uma basta área rural, que se caracteriza por ser heterogénea, e, logo por aqui os 

nossos decisores políticos deveriam perceber que é preciso ir de encontro às especificidades 

de cada meio, e, não centralizar. Do nosso ponto de vista, o ideal consiste em começar por 

integrar parceiros locais, nomeadamente oriundos da economia social, para depois 

implementar e conduzir uma política pública para o desenvolvimento local.  
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9 ANEXOS 

 



 

1. Mercado Cô 

 



  



 



2- OBSERVAÇÃO DIRECTA – MERCADO CÔ 

 

Produto Vend. 1 Vend. 2 Vend. 3 Vend. 4 Vend. 5 Vend. 6 Vend. 7 Vend. 8 

Tomate 0.60 | 1.20 1.00 1.00 0.70 1.20 1.20 1.00 1.20 

Cebola 0.50 0.55 0.60 0.50 0.50 | 0.65 0.65 0.55 0.50 

Alface     1.20 0.50  1.00 

Cenoura 0.50    0.55   0.50 

Pimento 0.80 0.80 1.50 0.70 1.30 | 1.75 1.00 1.00 1.50 

Feijão-verde  2.00 1.50 1.50    1.50 

Alho Francês   1.00 0.75  1.00 0.80  

Batata   0.35  0.25   0.50 

Abobora  0.50  0.60 0.75 1.75 0.50  

Curgetes         

Melancia 0.25        

Figos  1.00     1.50 2.00 

Broa de Milho    1.70   1.50 1.50 

 

NOTAS: 

1- No caso do tomate e a cebola apresentam dois preços porque os produtores diferenciam pelo tamanho. 

2- Na situação do pimento, quando surgiu foi pela diferenciação da cor, assim o preço mais à esquerda é pimento verde, e, o preço da direita diz 

respeito ao vermelho 

3- Os alhos franceses são vendidos ao molho, variando entre as 500gr e 1Kg. 

  



 OBSERVAÇÃO DIRECTA – SUPERMERCADOS 

 

Produto LIDL MINIPREÇO PINGO DOCE INTERMARCHÉ CONTINENTE 

Tomate 0.99 | 1.39 0.79 | 1.25 1.49 1.19 0.89 

Cebola 0.99 0.45 0.55 0.65 0.55 | 0.64 

Alface 1.79 1.68 1.79 0.69 1.89 

Cenoura 0.45 0.45 0.28 0.49 0.54 | 0.28 

Pimento 1.79 1.29 | 1.49 1.79 | 0.98 1.69 | 1.59 0.89 | 1.99 

Feijão-verde 2.99 2.99 3.49 1.99 1.89 

Alho Francês 0.99 1.29 0.49 1.49 1.79 

Batata 0.30 0.25 2.49 (3Kg) 0.32 0.33 

Abobora N/D N/D 0.79 N/D 1.09 

Curgetes 1.59 0.79 1.79 1.19 1.89 

Melancia 0.59 0.45 0.59 0.29 0.59 

Figos N/D N/D N/D 4.29 N/D 

Broa de Milho 0.99 N/D 1.96 0.89 1.97 

 

NOTAS: 

1- No caso do tomate é o preço de promoção. Aliás todos os supermercados tinham pelo menos dois produtos em promoção. 

2- Na situação do pimento, quando surgiu foi pela diferenciação da cor, assim o preço mais à esquerda é pimento verde, e, o preço da direita diz 

respeito ao vermelho 

  



3 ESTRUTURA ENTREVISTAS – GUIÃO.
��� AO PRODUTORES.

I. SOBRE A ACTIVIDADE  

1. De uma maneira geral e resumida fale da sua actividade. 

(principais pontos a abordar: `a quanto tempo se dedica ou se encontra no 

meio; quantos postos de trabalho têm; qual a sua área de atuação –

local/regional/nacional) 

II. PROJECTO “MERCADO DA COOPERATIVA A LAVOURA” 

1. Qual o grau de envolvimento neste projecto?  

2. Há quanto tempo aderiu? Prós e Contras da sua adesão a este projecto. 

3. Em qualquer projecto, há um antes e depois. Em termos genéricos qual o 

impacto deste projecto na sua actividade? 

(principais pontos a abordar: criou postos de trabalho, ou pelo menos manteve 

os que já tinha; em termos de receita qual impacto – opte por termos 

percentuais; e, se funciona como um extra ou uma das fontes de rendimento) 

III. INICIATIVAS SILARES E O DESENVOLVIMENTO LOCAL 

1. O que pensa sobre iniciativas como estas? São benéficas para a 

dinamização da economia local na sua opinião? 

2. Do seu ponto de vista, e, enquanto cidadão desta comunidade local, é 

preferível ter mais iniciativas destas que permitem um desenvolvimento 

sustentável, ou autarquia deveria de apostar noutras estratégias. 

3. Há um autor que refere que para termos desenvolvimento não precisamos 

de uma grande empresa, mas sim um projeto ajustado à dimensão da 

realidade a que se destina. Acha que iniciativas semelhantes a estas são 

mais benéficas para economia local ao invés de uma grande empresa. 

 

��� AO PRESIDENTE DA AUTARQUIA
I. SOBRE A AUTARQUIA 

1. De uma maneira geral e resumida fale da sua autarquia enquanto 

comunidade. 

(principais pontos a abordar: principais sectores de actividade local; nível de 

empregabilidade; caracterizar o tipo de população) 

II. PROJECTO “MERCADO DA COOPERATIVA A LAVOURA” 

1. Qual o grau de envolvimento neste projecto?  

2. Qual o impacto do projecto na economia local? 

3. Quais as principais adversidades que enfrentou a autarquia local. 



4. Em qualquer projecto, há um antes e depois. Em termos genéricos qual o 

impacto deste projecto na sua actividade? 

III. INICIATIVAS SILARES E O DESENVOLVIMENTO LOCAL 

1. O que pensa sobre iniciativas como estas? São benéficas para a 

dinamização da economia local na sua opinião? 

2. Do seu ponto de vista, e, enquanto cidadão desta comunidade local, é 

preferível ter mais iniciativas destas que permitem um desenvolvimento 

sustentável, ou autarquia deveria de apostar noutras estratégias. 

3. Há um autor que refere que para termos desenvolvimento não precisamos 

de uma grande empresa, mas sim um projeto ajustado à dimensão da 

realidade a que se destina. Acha que iniciativas semelhantes a estas são 

mais benéficas para economia local ao invés de uma grande empresa. 

��� AO PRESIDENTE DA COOPERATIVA
I. SOBRE A COOPERATIVA E O SECTOR COOPERATIVO 

1. De uma maneira geral e resumida fale nos da história da cooperativa. 

(principais pontos a abordar/confirmar: ano de fundação; datas mais 

marcantes; quais as motivações que levaram a sua origem; qual impacto na 

economia local) 

2. De forma sucinta como vê o sector cooperativo português. 

3. Acha que este sector conseguiu contrariar a crise, minimizando os 

impactos para as pessoas?  

II. PROJECTO “MERCADO DA COOPERATIVA A LAVOURA” 

1. Como surgiu a ideia do mercado? E quais os objectivos iniciais? 

2. Quais as maiores adversidades que encontrou?  

3. Quais os apoios que obteve para realizar esta iniciativa a nível do Estado. 

4. A iniciativa privada demonstrou algum interesse neste projecto. 

5. Quais os principais parceiros? E, qual o seu grau de envolvimento? 

6. Em qualquer projecto, há um antes e depois. Em termos genéricos qual o 

impacto deste projecto na sua actividade? 

III. INICIATIVAS SILARES E O DESENVOLVIMENTO LOCAL 

1. O que pensa sobre iniciativas como estas? São benéficas para a 

dinamização da economia local na sua opinião? 

2. Do seu ponto de vista, e, enquanto cidadã desta comunidade local, é 

preferível ter mais iniciativas destas que permitem um desenvolvimento 

sustentável, ou autarquia deveria de apostar noutras estratégias. 



3. Há um autor que refere que para termos desenvolvimento não precisamos 

de uma grande empresa, mas sim um projeto ajustado à dimensão da 

realidade a que se destina. Acha que iniciativas semelhantes a estas são 

mais benéficas para economia local ao invés de uma grande empresa. 

  



4 ANÁLISE ÀS ENTREVISTAS 

 

ENTREVISTADO 1 – PRESIDENTE DA JUNTA DE PENAMAIOR SR ANTÓNIO 

DUARTE DIAS DE CARVALHO 

  

AUTARQUIA LOCAL MERCADO CÔ INICIATIVAS & 
DESENVOLVIMENTO 

LOCAL 
“(…)mais virada para industria 
do móvel, como toda gente sabe 
têm lá agora o IKEA, e também 
integramos uma pequena parte 
na agricultura, depois haverá 

outra parte que é serviços, cafés, 
restaurantes e algumas lojas” 

 
“(…)população mais jovem” 

 
(em relação à estratégia de 

desenvolvimento) “criamos um 
grande polo industrial que já 

cativou alguns investimentos do 
exterior para cá e prontos tem se 

feito algumas pequenas 
actividades como o mercado 

(…)” 

“ A Junta cede o espaço e em 
termos de limpeza e manutenção 
daquele espaço dá esse apoio”  

 
“Veio proporcionar a uma 

classe etária dos cinquenta anos – que 
alguns deles já estavam na pré-
reforma – com este tipo de projecto 
conseguiram angariar ali um pequena 
receita para fazer face às despesas que 
tinham” 

(em relação à 
empregabilidade por via do 
projecto) “Existe muita gente lá da 
freguesia que se têm dedicado 
aquilo (…) sendo uma mais-valia 
porque parece que não veio ocupar 
muita gente.” 

(em relação às adversidades 
do projecto) “a maior adversidade 
neste momento é a falta de verbas 
(…) para a realização de alguns 
eventos que atraíssem mais povo e 
para dar a conhecer o que lá se 
vende e tipo de produtos” 

(análise ao dois anos do 
projecto) A parceria “foi benéfica 
para todas as partes, toda a gente 
ficou a ganhar ” 

 
 

 

 
“eu sinceramente apostava mais 
nisto porque é assim (…) isto no 

fundo quem compra, compra 
com mais qualidade porque 

realmente os produtos são de 
uma qualidade fabulosa a preços 

muito mais acessíveis. E ao 
mesmo tempo veio-me resolver 

um problema que tinha lá de 
muita gente que tinham reformas 

pequenas e tinham alguma 
dificuldade para os seus custos 
diários da sua vida e acabaram 
por conseguir ali o sustento que 

faltava”  
 

“eu penso que sim, penso que 
sim. Que haverá alguns sítios em 

que era preciso este tipo de 
eventos para realçar mais alguns 

aspectos” 



ENTREVISTADO 2 – EMPRESÁRIA AGRÍCOLA COM UMA PRODUÇÃO DE 

BOVINOS, ALDA GOMES 

 

  

ACTIVIDADE MERCADO CÔ INICIATIVAS & 
DESENVOLVIMENTO 

LOCAL 
“Sou uma empresária 
agrícola” 
 
“tenho uma pequena 
exploração de touros de 
raça galega, produtos 
hortícolas (…) o mercado 
para mim foi bom porque 
comecei a produzir mais 
produto para a venda” 
acrescentado “é uma ajuda 
(…) em vez de estarmos a 
meter menos, semeia-se 
mais, não é? E consegue-se 
fazer alguma coisita para os 
gastos.” 

 

“foi uma boa aposta para as pessoas do 
concelho. Acho que deviam as pessoas 
dar mais valor, porque se fosse noutro 
sítio ou zona do país as pessoas davam 

muito valor às coisinhas de casa” 
 

(análise ao dois anos do projecto) “o 
que foi de bom, foi a parte de 
escoarmos o produto”  
 
“Não nos podemos comparar a um 
Intermarché, mas é bom” 
 
“os contras é virem produtos para a 
nossa banquinha que não são de cá, e, 
o cliente olha para aquilo que é mais 
barato e vistoso (…) e às vezes o que é 
mais vistosos não é o que é melhor” 
 
“não tenho nada contra, embora a 
vender o que tenho, não compro para 
vender” 
 
(em relação à empregabilidade por via 
do projecto) “continuo na mesma 
como estava” no entanto questionado 
sobre se consegui mais receitas com 
projecto respondeu afirmativamente 
“sim, sim, isso sim” 
 

 

 
(em relação ao 
desenvolvimento local) “a 
maneira que está é para 
voltarmos aos tempos 
antigos, já que isto nos 
modernos está em crise (…) 
a ver-se nós os jovens 
conseguimos incentivar mais 
as pessoas a aderir” “as 
pessoas agora ainda não 
estão dar valor, mas daqui 
por uns tempos vão dar 
valor” 
 
“eu acho que sim, e, agora 
as pessoas não estão a dar 
valor mas no futuro…” 

 



ENTREVISTADO 3 – EMPRESÁRIO AGRÍCOLA ARMANDO PINTO 

ACTIVIDADE MERCADO CÔ INICIATIVAS & 
DESENVOLVIMENTO 

LOCAL 
“sempre estive ligado à 

agricultura, sou filho de um 
grande lavrador aqui do 

concelho, embora 
trabalhasse em firmas de 
móveis (…) a empresa 

fechou e tive de me dedicar 
inteiramente à agricultura” 
“vendo para várias lojas, 

mas… esta feira para mim 
foi super bom. Uma 

iniciativa aqui da 
cooperativa com a Camara, 
isto para nós, pelo menos 
para mim foi muito bom.” 

 
“era um dos maiores 

produtores hortícolas aqui 
da zona, eu e o meu pai” 

“nós temos que preservar a qualidade (…) 
nós temos que manter a feira todo o ano, 
ainda que não tenha outros produtos. O 

pessoal algo guloso, vende tudo mais barato e 
ao fim de três meses não têm produto” 

(em relação à iniciativa) “não se pode 
dizer que é muito rentável, mas se fosse 
como no primeiro ano dava para tirar um 

ordenado jeitoso” de seguida acrescentou “eu 
faço 10 hectares de terreno” 

“nós tínhamos de preservar a 
qualidade, sempre disso isto aos meus 

colegas (…) muitas das vezes chegam lá e 
vendiam por qualquer preço porque queriam 
escoar os produtos. Passado três meses já não 
tinham produto (…) nós temos de manter a 

feira todo o ano” 
“infelizmente eles começaram a dar 

cartões a toda gente, e, tanto valia ter terra 
como não ter” 

“a iniciativa começou por ser o resto 
que nos sobrava – no meu caso não era o 

resto, é disto que eu vivo, vivo do que 
produzo – mas havia outras pessoas que era 

mesmo para vender o resto que lhes sobrava” 
“estou coletado à muito tempo (…) 

uma das melhores coisas que a cooperativa 
fez, com a Camara, foi esse mercado de 
vendas” referindo “aqui os concelhos 

vizinhos começaram todos a fazer, já faz a 
Lousada, Paredes, Felgueiras (…) uma 

iniciativa boa” 
“nós temos de manter os preços 

superiores aos dos mercados” referindo-se 
aos supermercados “que é para realmente ver 
que o nosso produto tem qualidade, porque 
eu ao vender um produto por baixo preço, 

estou a por material sem qualidade” 
“mercado fez dois anos em Abril, e, 

tenho me mantido sempre (…) numa falta eu 
vou buscar a si, noutra vêm você a mim” 

“eramos trinta e tais devemos estar 
vinte, se todos fizessem como os outros 

cinquenta, tudo já tinha desistido” 
“se hoje ainda estou cá, Portugal, é à 

Feira” 
“Não vale a pena pensar no 

Intermarché, porque ele ou dão pelas pernas, 
ou pagam a 90 dias, e nós aqui ao vender ao 

(em relação ao 
desenvolvimento local) 
“sou a favor de 
defendermos a nossa 
agricultura, porque os 
meus avós, primos, tios e 
pai tiveram uma vida boa 
e sempre viveram da 
agricultura” sustentado a 
ideia “o que nós 
produzirmos, fica cá, e, 
não vai para os espanhóis 
ou chineses (…) o nosso 
dinheiro não fica aqui vai 
todo para fora” 

 
“A agricultura é uma arte 

que é boa para todos, não é 
bom só para mim, é para a 

comunidade” 
 

“O nosso dinheiro não está 
a render porque está a ir 
todo para fora, o pessoal 

compra tudo ao chinês (…) 
está vir tudo de fora, se 

comprassem aos 
portugueses o dinheiro 

ficava cá.” 



particular estamos a receber” 
“Vendo aqui para algumas lojas, 

vendo para Freamunde (…) é aquele dinheiro 
que a gente vai realizando todos os dias” 

“temos estas grandes superfícies, tem 
poder para nos dominar, eu já vendi para o 
Intermarché. O Intermarché chega a minha 
beira e diz-me assim ‘Sr. Pinto vamos fazer 
uma promoção repolho’ e eu digo-lhes o que 

é que eu tenho a ver com isso, e, eles ‘Se 
você quer vender, vende, se não vêm de 

Espanha’ (…) aderi, estava a vender por € 
0,55 passei para € 0,25 (…) eles não perdem 

dinheiro, o produtor é que perde” 
“As grandes superfícies, agora vende 

a couve portuguesa a um euro e tal, chega ao 
mês de natal – sabem que há aqui produtores 

– o mais caro que estava a vender era a € 
0,39 (…) não dá para ir apanhar” continuado 

“à dois anos queriam-me pagar a dois 
cêntimos e meio, não dá, eles derretem-nos” 

“Aqui foi dito para os agricultores se 
ajudarem uns aos outros, se eu não tinha uma 

caixa de qualquer coisa – tomate – compro 
alguém da feira para não perder clientes, e, 

manter a feira” 
“eles derretem-nos, naquela semana não 

vende aquele produto para baixar os preços” 
“ estou a 50% do que vendia o ano 

anterior (…) mas é disso que vivo, já me dá 
para sustentar, pagar a segurança social, o 

seguro do carro” 
(análise ao dois anos do projecto) 

“para mim deixou de ser extra, começou a ser 
actividade principal” 

“desde que houvesse mais divulgação 
para comprar produtos regionais, seria uma 
boa aposta (…) se isto vendesse traria duas 
pessoas comigo a trabalhar, menos duas do 

rendimento mínimo” 
“tenho 47 anos já não tenho hipóteses de ir 
para qualquer firma, e, vou me dedicando a 

isto” 
“o material está ir para Espanha e a voltar 

para cá, isso aí  é problema de facturação ou 
assim” 

“eu estar a tirar batatas e vender a  2.50€ o 
saco e pagar 4€ à hora não compensa” 

“a carne está se a vender mais barato que á 
trinta anos, o vinho também, (…) o cereal 
também está mais barato (…) o milho está 

metade do preço, o gasol está a subir, o milho 
era a 5€ a rara e o gasol a 30 a 40 centimos, 
hoje é a 1 e tal e o milho é a 25 centimos” 
“isto foi uma queda para os agricultores” 



 

  

(em relação à empregabilidade 
por via do projecto) “consegui aumentar 
(…) só nas épocas em que preciso de 
recorrer é que vou buscar pessoal” 

“Não vale a pena pensar no 
Intermarché, porque ele ou dão pelas 
pernas, ou pagam a 90 dias, e nós aqui ao 
vender ao particular estamos a receber” 

“Vendo aqui para algumas lojas, 
vendo para Freamunde (…) é aquele 
dinheiro que a gente vai realizando todos 
os dias” 

 



ENTREVISTADO 4 – PRESIDENTE DA COOPERATIVA ‘A LAVOURA’, IDALINO 

LEÃO 

ACTIVIDADE MERCADO CÔ INICIATIVAS & 
DESENVOLVIMENTO 

LOCAL 
“A cooperativa propriamente 
dita foi criada no pós 25 de 

Abril, herdou todo o património 
e sócios  bem como a actividade 
dos grémios da lavoura. Aliás a 

nossa casa ainda hoje é 
conheciada pelo grémio (…) foi 
criada da década de 30 para 40, 
e, fez-se este edifício em 49. E o 

que albergava na altura era a 
agricultura típico do Entre 

Douro e Minho. Ou seja uma 
agricultura caracterizada por ter 
um bocadinho de tudo desde a 
pecuária ao cereal aos legumes 

aos vinhos, muito diversa, pouco 
competitiva, algo rudimentar. 
Foi evoluindo ao longo dos 

anos.” 
“uma das datas mais marcantes 

prende-se com ano de 1959, 
salvo o erro, em que cooperativa 
aderiu à AGROS e nós fomos a 

quinta cooperativa a aderir à 
AGROS” 

“porque nesta região sempre foi 
típico a produção de leite e 

lacticínios”    
“para lhe dar um exemplo em 

1986 nós tínhamos 880 
produtores de leite, todas 

freguesias tinha dois ou três 
postos de recolha de leite. 

Muitas casas tinham uma, duas 
ou três vaquinhas em que era a 

mulher (…) que ficava em casa, 
tomava conta dos filhos, tomava 
conta dos animais, tomava conta 

da casa de lavoura e era o 
dinheiro da quinzena, porque aí 
era pago à quinzena que servia 
para manter a casa (…) com a 

Comunidade Europeia e com as 
exigências de higiene e 

sanitárias que daí advieram os 
postos coletivos começaram a 

desaparecer” 
“hoje em 2014 somos apenas 16 

“o mercado surgiu porque existe a 
ideia nas pessoas que os produtos da terra 
são melhores que os produtos de 
supermercados, produtos agrícolas, sendo 
verdade ou não, não vou entrar por aí. Vi 
aqui uma oportunidade para a cooperativa, 
não para ganhar dinheiro, não ganhamos 
absolutamente nada com isto, somos 
apenas o veículo potenciador disto e mais 
nada. Falei com alguns agricultores – 
pequenos agricultores – eles viam isto 
como uma iniciativa interessante. Falei 
com a Camara Municipal. A Camara 
Municipal cedeu as instalações. Falei com 
a Junta de Freguesia local, a Junta de 
Freguesia garantiu a limpeza e potenciava 
também a divulgação. Cabia-nos a nós 
cooperativa divulgar, dinamizar, 
organizar, regulamentar também o 
funcionamento do mercado.” 
(em relação à iniciativa) “A minha 
expectativa era de ter aí à volta de vinte a 
trinta inscrições, foi uma surpresa muito 
grande quando tivemos aí cento e vinte 
inscrições (…) lá avançamos, criamos as 
regras, ora melhor, ora pior (…) hoje 
funciona numa forma assídua com trinta 
agricultores semanais, o que eu considero 
muito bom (…) mas há alturas que há 
mais (…) conseguem escoar os produtos a 
um preço que nós não regulamos”  
“No fundo fomos de encontro a uma 
necessidade dos consumidores, que 
apreciam este tipo de produtos. E, também 
de uma necessidade urgente económica 
destas famílias de ali ganharem mais 
algum dinheiro” 
(em relação as adversidades) “as 
adversidades acabam por ser normais, do 
normal funcionamento de montarmos uma 
coisa como esta. Ou seja, estou a falar de 
dificuldades logística, organização do 
espaço, nalguma regulamentação – tipo de 
produtos íamos vender ou não? -  e dos 
comerciantes locais que temiam perder 
clientes” 
 (análise ao dois anos do projecto) 
“impactos que sentimos enquanto 

(em relação ao 
desenvolvimento local) “mas 
que a economia social em todas 
as vertentes e em todos os seus 
actores, que já são de facto um 
parceiro do desenvolvimento, 
isso são não tenho a menor 
dúvida” acrescentado “posso-
lhe dar alguns exemplos de 
concelhos do interior em que o 
principal empregador e polo de 
organização da região é uma 
cooperativa, são várias. 
Portanto, nós somos de facto 
um dos atores do 
desenvolvimento social 
importantes na economia.” 

“eu por defeito sou 
regionalista, e, como tal a 
minha resposta vai ser já 
inclinada para um lado, eu 
acho que tudo o que seja 
descentralizar é positivo para o 
país. E basta compararmos com 
os nossos vizinhos Espanhóis, 
e, que vemos pelo facto de ser 
comunidades autónomas, que 
os torna, quer a eles quanto 
empresas ou cooperativas ou o 
que for, muito mais 
competitivos do que nós, 
porque tem outro tipo de 
margem de manobra (…) para 
puderem actuar. E isso num 
mercado global, em que 
concorremos todos ao mesmo, 
concorremos com armas 
distintas. (…) tudo que seja 
valorizar os actores locais, 
deve ser premiado e deve ser 
discriminado positivamente. 
Porque são eles que melhor 
conhecem o território, são eles 
que melhor conhecem os 
agentes e os meios de 
comunicação do território” 

“a legislação pode-nos 
potenciar ou amputar muita das 



produtores que produzimos 
muito mais dos que os tais 880” 
“Recentemente um bom marco 
na cooperativa foi o facto de à 

um ano e meio atrás 
conseguimos trazer uma 

delegação do Crédito Agrícola. 
Que funciona nas instalações da 

cooperativa, e, que funciona 
como um polo de alavanca de 

toda a actividade da cooperativa. 
E aqui ganha a Crédito Agrícola 
com a actividade e a permanente 

estadia dos agricultores nas 
instalações da cooperativas e 
ganhamos também nós das 

pessoas que vêm ao banco. E 
ambos vamos puxando um pelo 

o outro”  
 

“a cooperativa tem um papel 
muito importante não só em 
Paços de Ferreira mas nas 

regiões do interior (...) não tem 
rodas, cria sinergias, a 

cooperativa está cá e cria 
relações com os actores locais. E 

só por isso já é positivo” 
 

“directo temos 17 pessoas 
connosco, no ano de 2013 

movimentou 3,5 milhões de 
euros, e, em 2014 é expectável 

que chegue aos 4 milhões (…) o 
que é muito significativo num 

concelho como Paços de 
Ferreira”é muito significativo 
num concelho como Paços de 

Ferreira”
“não fazemos bandeira destes 
números (…) nós queremos 
estar no nosso cantinho, a fazer 
o nosso trabalho, a fazer as 
nossas contas e a criar o nosso 
impacto (…) e, se possível 
marcar a diferença, como 
fizemos com este mercado 
agrícola”. 

 
“o nosso objectivo enquanto 

cooperativa é exactamente este 
potenciar novos, novo rumos, 
novas oportunidades para os 
nossos produtores agrícolas e 

não estorvar”  

cooperativa foram uma série agricultores 
que andavam afastados da cooperativa, 
que não se reviam na cooperativa (…) 
senti o aproximar desses agricultores à 
vida cooperativa”  
“impacto na região, sinto os consumidores 
finais satisfeitos, porque tem um oferta 
diferente do que estão habituados, 
diferente do que está no supermercado 
(…) e não se importa pagar igual ou 
ligeiramente mais”  
“os agricultores sentem o impacto, porque 
encontraram uma forma de escoar o seu 
produto. A maior dificuldade na 
agricultura, seja em que sector for, é 
fechar do ciclo (…) ter alguém que 
compre. Muitos deles tinham uma 
agricultura de subsistência em que não 
sabiam o que haviam de fazer aos seus 
excedentes (…) com isto potenciamos um 
possível, ainda que pequenino negócio 
para cada um” 
“na região, quer o mercado de Sábado, 
quer o mercado de Domingo tem muitos 
clientes fora do concelho de Paços de 
Ferreira, porque valorizaram isto. E dá-me 
algum gozo em saber e ver este tipo de 
iniciativas replicados noutros concelhos” 

 

nossas ideias, mas se não 
tivermos vontade, se não 
tivermos iniciativa, se não 
formos empreendedores, 
ninguém nos vai bater à porta a 
dizer o que queremos (…) isso 
seria ser centralista, alguém em 
Lisboa a dizer vocês agora aí 
em cima vão fazer isto. Não, eu 
quero o contrário, eu quero 
fazer, e, digo o que quero fazer. 
Depois vocês dizem se posso 
ou não posso fazer. (…) Isso é 
uma das coisas que eu acho 
que nos penaliza de uma forma 
negativa enquanto país (…) 
queixamo-nos dos nossos 
problemas mas depois estamos 
sempre à espera de alguém em 
vez de agir, e, esse alguém 
normalmente é sempre lá para 
baixo” 

 



 

 

 
“não conseguir fazer isto, somos 
uma casa comercial como outra 

qualquer” 


