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NEGÓCIOS SOCIAIS 

 Com o deflagrar da crise económico-financeira em 2008, as fontes 

tradicionais de “financiamento” das entidades do 3º Sector (fundos públicos 

e mecenato empresarial) ficaram sob forte pressão, colocando em causa a 

sustentabilidade de muitas organizações sem fins lucrativos 
 

 Adicionalmente, o mindset das empresas/fundações empresariais está a 

evoluir de um paradigma de donativo para um paradigma de investimento, 

que permita  a “reciclagem do dinheiro” 
 

 A manutenção de sustentabilidade de muitas entidades da economia social 

passa assim pela capacidade de gerar receitas e de reduzir a dependência de 

fundos públicos e de mecenato/filantropia 
 

 O desenvolvimento de negócios sociais pode ser a resposta (ou uma parte 

dela) mas exige a capacidade de atrair investimento/investidores 

 

O mundo mudou… 
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NEGÓCIOS SOCIAIS 

 A lei portuguesa (ainda) não acompanhou a mudança 
 

 As atuais figuras jurídicas da economia social não dão resposta adequada ao 

desenvolvimento de negócios sociais e à atração de investidores sociais 
 

 A Lei de Bases da Economia Social acabou por não consagrar a figura 

jurídica das empresas sociais  
 

 A recente alteração legislativa das IPSS lançou ainda mais incerteza sobre as 

condições em que as IPSS podem desenvolver negócios sociais 
 

 Apesar disso… 
 

 foram recentemente regulamentados em Portugal os Fundos de 

Empreendedorismo Social (que pressupõem a existência de empresas sociais…) 
 

 …e lançado o Fundo Portugal Inovação Social (que visa fomentar o 

investimento social e o empreendedorismo social…) 

 

O mundo mudou, mas… 
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NEGÓCIOS SOCIAIS 

 Em 2011 a Comissão Europeia lançou a Social Business Initiative, 

destinada a criar um ecossistema favorável para empresas sociais, enquanto 

stakeholders chave da economia social e da inovação social 
 

 Em abril de 2013 Comissão Europeia publicou o Regulamento dos Fundos 

Europeus  de Empreendedorismo Social (EuSEF) 
 

 A Estratégia “Europa 2020” coloca a inovação social na agenda política da 

Comissão, considerando que os empreendedores sociais e as empresas 

sociais são motores fundamentais de mudança da sociedade e de criação de 

emprego 
 

 O Regulamento do Fundo Social Europeu para o período 2014-2020 

estabelece como prioridade a promoção da economia social e das empresas 

sociais 

 

As iniciativas ao nível da UE  
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NEGÓCIOS SOCIAIS 

 No âmbito do Programa Quadro de Financiamento Portugal 2020, o 

Governo anunciou a criação do Fundo “Portugal Inovação Social” com 

um valor de €150 milhões 
 

 Este Fundo destina-se à criação das infraestruturas necessárias ao 

desenvolvimento de um mercado para o investimento social, o apoio ao 

empreendedorismo social e à inovação social 
 

 Fundo deverá disponibilizar 4 linhas diferentes de financiamento: 
 

 Investimento e empréstimos bonificados 

 Social Impact Bonds 

 Vouchers para a capacitação de entidades e empreendedores do ecossistema 

 Ajudas a entidades intermediárias para start-ups de inovação social (match 

funding) 

 

Portugal Inovação Social 
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NEGÓCIOS SOCIAIS 

 O negócio social parte de uma causa e assenta numa visão social em que o 

objetivo máximo é a “rentabilidade social” e não a rentabilidade financeira 

(mas em que a rentabilidade financeira tem de conviver com a rentabilidade 

social) 
 

 O negócio social é um negócio e por isso deve ser financeira e 

economicamente sustentável e viver essencialmente das receitas que gera 
 

 Os investidores sociais são reembolsados do seu investimento, porque são 

investidores e não mecenas 
 

 

O que são negócios sociais e empresas 

sociais? 
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NEGÓCIOS SOCIAIS 

 

 Após o reembolso aos investidores (com ou sem remuneração), os lucros 

remanescentes são reinvestidos no projeto/na Comunidade (ou partilhados 

com os trabalhadores até um certo limite) 
 

 Em sentido lato, são empresas sociais as entidades que desenvolvem uma 

atividade comercial (lucrativa) com fins primordialmente sociais, e cujos 

excedentes são, no essencial, mobilizados para o desenvolvimento daqueles 

fins ou reinvestidos na Comunidade  

 

O que são negócios sociais e empresas 

sociais? 
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NEGÓCIOS SOCIAIS 

 Compete no mercado, numa lógica de 

mercado (obtém as receitas pela venda 

de produtos/serviços e os clientes 

compram sobretudo pelo valor 

acrescentado do produto e não tanto 

pelo cariz social do negócio) 

 É autossustentável (tem fins lucrativos, 

com vista a garantir, pelo menos o 

break-even e vive das receitas que gera 

e não de donativos/subsídios) 

 Atrai investidores (e não mecenas) e 

retribui o capital investido 

 O objetivo do negócio é a resolução 

de um ou mais problemas sociais e 

não a maximização do lucro/do 

retorno acionista 

 Atrai “investidores sociais” e não 

“investidores capitalistas” 

 Reinveste o essencial do lucro obtido 

no projeto/na replicação do negócio 

 É socialmente responsável, 

cumprindo todas as boas práticas de 

gestão, ambientais, laborais, fiscais, 

etc 

É um negócio É social 

Tipicamente, é desenvolvido por uma “empresa social” em sentido estrito mas também 

pode ser desenvolvido (ou incubado) por uma organização sem fins lucrativos 

 

O negócio social é um negócio! 

(mas é social…) 
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NEGÓCIOS SOCIAIS 

 

 Consagração da possibilidade de as IPSS desenvolverem atividades de 

natureza instrumental relativamente  aos fins não lucrativos (seria necessário?...) 

 

 Consagração da possibilidade de essas atividades serem desenvolvidas por 

outras entidades criadas pelas IPSS, mesmo que em parceria (seria necessário?...) 

 

   mas com uma limitação… 
 

 Os resultados económicos parecem ter de ser exclusivamente afetos ao 

financiamento  dos fins da instituição 
 

 

Desincentivo à participação de investidores sociais? 

 

(Tentativa de)  

Enquadramento dos Negócios Sociais 

(Artigo 1º- B do DL 172-A/2014) 
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