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EMPRESA SOCIAL  
CONCEITO 

 

 No Reino Unido, o Governo definiu o conceito de empresa social de forma 

muito ampla – as CIC são apenas uma das configurações jurídicas 

possíveis das chamadas empresas sociais 
 

 Uma empresa social é um negócio cujos objetivos principais são de cariz 

social e cujos excedentes são essencialmente reinvestidos na missão social 

ou na comunidade a beneficiar. A necessidade de maximizar os lucros dos 

acionistas ou proprietários não cabe na configuração deste tipo de empresa  
 

"A social enterprise is a business with primarily social objectives 

whose surpluses are principally re-invested for that purpose in the 

business or in the community, rather than being driven by the need 

to maximize profit for shareholders and owners.” 
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O CASO DO  
REINO UNIDO 

 

 

  

  Entre os front runners contam-se os EUA, o 

Reino Unido, a França, a Itália e a Bélgica 
 

  O Reino Unido merece destaque por ser pioneiro 

a nível europeu e por apresentar porventura o 

regime mais bem sucedido (e facilmente 

replicável em Portugal) 

 

  Vários países têm procurado desenvolver a 

economia social através da criação de um 

ecossistema de empresas e negócios sociais, 

adotando para isso figuras jurídicas adaptadas às 

necessidades específicas do sector  
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O CASO DO  
REINO UNIDO 

 

 

 

 O Reino Unido tem o seu sector de empresas sociais e de negócios sociais  

consolidado, com peso próprio na economia global do país e com recurso a 

diversas figuras jurídicas adequadas a diferentes tipos de necessidades 
 

  Em julho de 2005, na sequência dos trabalhos da Social Investment Task 

Force, e da criação de uma agência denominada Social Enterprise Unit, foi 

estabelecido um regime jurídico taylor-made para as empresas sociais: as 

«Community Interest Companies» (CIC) que são um “híbrido” entre 

uma sociedade comercial e uma instituição sem fins lucrativos 
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DEFINIÇÃO 
CIC 

 As CIC são constituídas com a mesma flexibilidade que uma empresa 

“normal”, mas detêm aspetos particulares que garantem  que a sua 

atividade é prosseguida em prol da comunidade 

 As CIC são organizações que prosseguem obrigatoriamente objetivos 

sociais ou ambientais 

 As CIC usam o seu património, o seu rendimento e 

os seus lucros essencialmente em benefício da 

comunidade e em cumprimento da sua missão 

social/ambiental 
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REGIME JURÍDICO 

 

 As CIC são sociedades de responsabilidade limitada, com um regime 

jurídico específico concebido em função da sua natureza de “empresas 

sociais”, podendo ser “limitadas” ou por ações (o equiparado às 

sociedades por quotas ou sociedades anónimas, em Portugal) 
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REGIME JURÍDICO 

 

 Principais características específicas do regime jurídico das CIC 
 

 Declaração de relevância comunitária (community interest statement) 
 

 Asset lock 
 

 Teto aos dividendos (dividend cap) 
 

 Benefícios fiscais aos investidores 
 

 Relatório anual 
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RELEVÂNCIA 
COMUNITÁRIA 

 O teste de relevância comunitária (social e ou ambiental) é o que diferencia 

as CIC de outras organizações de caráter empresarial 
 

 A demonstração que a empresa social em questão tem interesse comunitário 

é feita a partir do ponto de vista da pessoa prudente/razoável (bonus pater 

familiae) e deve ter em conta, entre outros elementos, o escopo do benefício, 

ou seja, este não poderá estar confinado a um grupo desrazoavelmente 

diminuto 
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RELEVÂNCIA 
COMUNITÁRIA 

 

 O teste de relevância comunitária terá de continuar a ser satisfeito 

enquanto a CIC existir 
 

 Este teste comporta uma definição – interesse comunitário – que é mais 

ampla do que a definição utilizada nos testes aplicáveis às outras 

organizações de economia social (por exemplo, fundações) 
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ASSET LOCK 

 

 Todos os bens detidos pela CIC devem manter-

se da sua propriedade e ser usados para suportar 

as suas atividades em benefício da comunidade 

 

 A transmissão voluntária de bens só é possível se os bens em causa 

 

 

 Forem alienados pelo seu real valor de mercado 
 

 Forem transferidos para uma CIC, uma charity ou 

entidade equivalente especificada nos Estatutos da CIC 
 

 Forem transferidos para uma CIC, uma charity ou 

equivalente, com o consentimento do Regulador 
 

 Forem transferidos em benefício da comunidade (a 

valor inferior ao de mercado) 



www.vda.pt 

ASSET LOCK 

 

 Os bens de uma CIC podem porém ser usados como garantia de 

financiamentos 
 

 Se uma CIC se envolver numa atividade comercial 

com o propósito de dela retirar lucros para apoiar a 

causa social mas em vez de lucro tiver perdas, a 

CIC deve honrar as suas obrigações contratuais, 

mesmo se tal implicar alienar alguns dos seus bens 

para pagar as suas dívidas   
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DIVIDEND CAP 

 A existência de um teto para os dividendos (dividend cap) representa um 

equilíbrio entre encorajar o investimento em CIC e o princípio de que os 

bens e os lucros de uma CIC devem ser utilizados essencialmente em 

benefício da comunidade 
 

 O teto referido permite assegurar uma proporção razoável entre o valor 

investido, os lucros obtidos pela CIC e os dividendos distribuídos  
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DIVIDEND CAP 

 3 componentes do dividend cap 
 

 Um limite do valor do dividendo por ação (limite que se mantem 

enquanto existir a ação à qual o mesmo se refere, e que atualmente é de 

20%) 
 

 Uma percentagem máxima do lucro obtido em cada ano (atualmente, 

35% do lucro “distribuível” pode ser efetivamente distribuído) 
 

 Os dividendos que num dado ano, podendo ser distribuídos, não o 

sejam, podem ser acumulados ano a ano e distribuídos posteriormente 

(máximo de 5 anos)  
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BENEFÍCIOS FISCAIS 

 

 Community Investment Tax Relief (CITR) – o benefício corresponde a uma 

redução fiscal de 5% por ano atribuída a quem invista em Instituições de 

Financiamento do Desenvolvimento Comunitário (Community 

Development Finance Institutions) 
 

 Donativos das CIC a charities são considerados custos fiscais dedutíveis 
 

 As CIC estão sujeitas aos impostos que 

correspondem ao IRC e ao IVA 
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RELATÓRIO ANUAL 

 As CIC estão vinculadas à emissão anual de um relatório, o qual tem de 

ser entregue ao Regulador e que fica disponível ao público 
 

 O relatório tem de especificar 
 

 os benefícios alcançados a favor da comunidade 
 

 o envolvimento dos stakeholders nas atividades da empresa 
 

 a informação sobre transferências de bens para outras CIC (ou entidades 

equivalentes) e transferências feitas a um valor inferior ao do mercado, em 

benefício da comunidade 
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LÁ FORA… 

 Em 2013 existiam cerca de 68 mil empresas sociais no Reino Unido (entre 

as quais alguns milhares de CIC) 
 

 Aquelas empresas sociais contribuíram para a economia britânica com mais 

de £ 42 mil milhões e geraram milhares de empregos 

 



www.vda.pt 

CÁ DENTRO… 

 De acordo com o art.º 10, nº 2, alínea c) da Lei de Bases da Economia 

Social (“Fomento da economia social”), “os poderes públicos (…) devem 

(…) facilitar a criação de novas entidades da economia social e apoiar a 

diversidade de iniciativas próprias deste sector (…)” 
 

 O exemplo britânico pode ajudar a repensar o sector da economia social 

português, nomeadamente, através do fomento de negócios sociais e de  

empresas sociais 

 Para tal é necessária a remoção de obstáculos legais!  
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