
A Economia Social e a Economia Solidária têm várias definições, 
contudo o seu objetivo final é satisfazer as necessidades dos 
indivíduos e das comunidades em todo o mundo. Tendo como 
eixo a mudança no pensamento dominante capaz de transfor-
mar as atuais relações económicas numa abordagem baseada 
na cooperação, solidariedade e sustentabilidade, a ESS pro-
move a mudança em todo o sistema social e económico. 

Na promoção da ESS destacamos  cinco características chave:

1 - Alternativa

2 - Transformadora

3- Transparente

4- Justa

5- Cooperativa 

As actividades promovidas através da ESS criam emprego e 
rendimento. São uma resposta clara a alguns dos principais de-
safios da sociedade. Com as pessoas no princípio da sua políti-
ca é um instrumento de coesão social e de luta contra a po-
breza. Respeita e valoriza a diversidade ambiental e promove 
um mundo mais justo e mais digno.  Em Portugal, temos já um 
conjunto sólido de atores da ESS - cooperativas, associações 
de desenvolvimento local, banca ética, mutualidades, lojas de 
comércio justo entre outros - que são um dos motores da mu-
dança social e económica.

“A Economia Social e Solidária é um sonho 
com mais de 200 anos. [...] depende de nós 
juntar as nossas competências e unir os 
nossos esforços.” 

Paul Singer, Antigo Secretário Nacional de Economia 
Solidária, Brasil

Sabias que...
Mais de 1,3 mil milhões de toneladas de alimentos são 
desperdiçados anualmente? 
https://www.publico.pt/2017/02/06/sociedade/noticia/
parlamento-recomenda-ao-governo-medidas-para-
combater-o-desperdicio-alimentar-1761020

Existem em muitos países moedas sociais, com objetivos 
específicos, mas todas elas com o princípio comum de 
contribuírem para o desenvolvimento de uma comunidade 
local?  
https://viracao.org/blog/o-que-sao-moedas-sociais-e-
como-contribuem-para-a-construcao-de-uma-economia-
justa-e-solidaria/

A Economia Social representa mais de 55 mil entidades, 260 
mil trabalhadores e um contributo de 3,8% para o Produto 
Interno Bruto (PIB)?  
https://observador.pt/2016/05/19/o-que-e-e-o-que-vale-
a-economia-social/

Trocado por miúdos
A Economia Social e Solidária coloca as pessoas e o 
ambiente em primeiro lugar, ao invés do dinheiro e 
do lucro. Assim através da ESS é possível promover 
uma  vida digna para todos e todas a uma escala 
local, nacional e mundial; uma vida em que as 
pessoas tem acesso a bens, recursos e serviços. A 
ESS promove também um comportamento mais 
justo em relação ao consumo: fomenta trocas, a 
reutilização, reparação, compras justas do ponto 
de vista social, ambiental e económico. 
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A Economia Social e Solidária (ESS) é um movimento que pretende promover a mudança em todo o sistema social e 
económico, defendendo um paradigma de desenvolvimento diferente, assente nos valores e princípios da economia 

solidária: Direitos Humanos, Democracia, Solidariedade, Inclusão, Diversidade, Desenvolvimento Sustentável, Igualdade, 
Equidade e Justiça para todos e todas. É assumida como uma dinâmica de reciprocidade e solidariedade que concilia os 

interesses individuais com os coletivos. 
Traduzido e adaptado de Global Vision for a Social Solidarity Economy: Convergences and Differences in Concepts, Definitions and Frameworks, Rede 

Intercontinental para a Promoção da Economia Social e Solidária.
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Passar à ação...
Sabe mais sobre as iniciativas de Economia Social e Solidária e 
envolve-te nas suas atividades:  
http://pt.solidarityeconomy.eu/perto-de-si/susy-map/

Organiza na tua comunidade um feira de trocas

Pensa bem sobre a tua necessidade de comprar mais produ-
tos. Se o tiveres de fazer opta por produtos sociais que respei-
tam as pessoas e o planeta.

Para saber mais... 
Rede Intercontinental para a Promoção da Economia  
Social e Solidária 
http://www.ripess.org

Susy - Economia Social e Solidária 
http://pt.solidarityeconomy.eu/

Rede Portuguesa de Economia Solidária 
https://www.redpes.pt/

United Nations Social and Solidarity Economy 
https://www.un.org/development/desa/socialperspective-
ondevelopment/issues/social-and-solidarity-economy.html

Vídeos
Conversas sobre ESS  
https://youtu.be/8tCei5t6QBo

Economia Social e Solidária  
https://youtu.be/ygd41zjgVi0

Uma História sobre ESS  
https://youtu.be/mFaetHKDAm4

As oportunidades e os desafios da Economia Social e Solidária 
no mundo 
https://youtu.be/W3nS1tInriU

Documentário Palmas  
https://youtu.be/yuXbEPQUbD8
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