INTERVENÇÃO DA ANIMAR NA REUNIÃO PLENÁRIO DO CNES – CONSELHO
NACIONAL PARA A ECONOMIA SOCIAL, DE 22 DE SETEMBRO NO ISCTE

SR. PRIMEIRO MINISTO
SR. MINISTRO DO PLANEAMENTO E INFRASTRUTURAS
SRA. SECRETÁRIA DE ESTADO DA SEGURANÇA SOCIAL
CAROS E CARAS CONSELHEIROS E CONSELHEIRAS

O DESENVOLVIMENTO LOCAL REPRESENTA a diversidade de organizações, consagradas
na Lei de Bases da Economia Social, e de contextos territoriais de atuação, que partilham
a defesa de um modelo de desenvolvimento, que reforça o papel da sociedade civil no
desenvolvimento do seu território, através da promoção de uma cidadania ativa e
participativa, da igualdade de oportunidades e de tratamento, privilegiando sempre que
possível, uma solidariedade horizontal e emancipatória. Traduz-se assim, em lógicas de
pensar, planear, atuar e avaliar a partir do local para o global. Este é um contributo
fundamental das organizações de desenvolvimento local para a coesão social.
TEMOS COMO PREOCUPAÇÕES:
·

·

·

A política de coesão deverá reforçar o modelo social europeu e o pilar dos
direitos sociais, nomeadamente no combate à pobreza e a todo o tipo de
desigualdades, tendo a economia social e solidária como o seu parceiro
estruturante;
É importante encontrar ações concretas que se traduzam não apenas em
declarações de princípios, mas em instrumentos concretos de reforço e
suporte às parcerias público sociais de forma equitativa, designadamente ao
nível legislativo e de programas de desenvolvimento enquadrados num plano
de ação para a economia social;
É necessário efetivar o processo de simplificação e de desburocratização
administrativa ao nível dos programas de apoio no próximo quadro
comunitário.
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PROPOSTAS:
·
A economia social e solidária, deverá reunir condições para liderar o combate às
alterações climáticas, devemos assumir essa responsabilidade, tendo como ex., a
valorização de circuitos curtos agroalimentares, da economia circular, a melhoria da
eficiência energética e a utilização de energias renováveis;
·
Deverão ser encontradas condições para atrair investimento social estrangeiro (os
milhares de estrangeiros que procuram o interior, e que para além do investimento
económico realizam um forte investimento social, uma política de vistos de
investimento social, que permita uma nova política de repovoamento e
desenvolvimento para os territórios de baixa densidade;
·
A economia social e solidária, é a segunda maior empregadora em muitos dos
territórios de baixa densidade, e por vezes a primeira, no entanto devem ser
encontradas condições para retomar ou encontrar novas soluções de empregabilidade,
por exemplo privilegiar a criação de empresas de inserção e de capacitação. À
semelhança do abandono escolar zero, devemos ambicionar ter jovens NEET zero, não
poderemos desperdiçar a energia dos jovens, os seus talentos e as suas vidas, tal como,
de milhares de desempregados de longa duração e em fragilidade social;
·
Acreditamos que parte dos problemas sociais, tem origem numa forte crise de
valores, é importante criar uma política de educação para o desenvolvimento da
economia social e solidária coerente, é difícil defender a cooperação, e termos um
modelo de avaliação que apenas valoriza e diferencia a dimensão individual;
A economia social teve capacidade de crescer em contraciclo, tal como nos foi
referenciado na ultima conta satélite da Economia Social, lideramos um modelo
económico resiliente, porque é coopetitivo (coopera para competir ) e de interesse
comum, não se constitui e organiza na procura do crescimento económico, mas sim, do
desenvolvimento integrado, inclusivo e sustentável, e este, terá maior sucesso, quanto
mais pensado, planeado e gerido for a partir dos territórios.
Agradecendo a oportunidade de partilha em nome da REDE ANIMAR, termino a minha
intervenção.
Marco Domingues (Presidente da Direção da Animar)
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