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As instituições ou organizações do Terceiro Sector, também chamado sector de 
economia social ou solidária distinguem-se de outras instituições pelas suas 
características essenciais e pelo tipo de actividades que desempenham. 
 
Apesar destas organizações serem muito diversas de país para país e mesmo dentro 
de cada país, é possível identificar um núcleo de características comuns a todas 
elas, que permitem a sua distinção relativamente às organizações privadas 
lucrativas e às organizações públicas, são elas as seguintes: 

• São organizações, isto quer dizer que têm uma presença e uma estrutura 
institucional, em regra reconhecida e fixada pelo ordenamento jurídico do 
seu país; 

• São privadas: têm uma existência institucional separada do Estado; 
• Não repartem benefícios: os excedentes da actividade (lucros) não são 

atribuídos aos seus administradores/gestores nem aos seus associados; 
• São autónomas: mantêm o controlo sobre as suas próprias actividades; 
• Contam com a participação de voluntários: atraem com frequência um certo 

número de dádivas voluntárias de tempo e dinheiro. 

Também as actividades que desenvolvem são específicas, a saber: cultura; ensino e 
investigação científica; serviços sociais; saúde; meio ambiente; desenvolvimento 
local; direitos civis e apoio jurídico e legal; filantropia; ajuda internacional; 
igrejas; associações empresariais, profissionais e sindicatos; e outras. 
 
Estas organizações são criadas/instituídas por homens tal como as empresas 
privadas de fins lucrativos, estes homens são designados “empresários sociais”, 
porque dedicam o seu trabalho, criatividade e talentos a organizações de interesse 
social (ou de interesse público). 
 

Noção de “empresário social”  
 
O empresário social é aquela pessoa que exerce uma função de direcção numa 
organização (sim fins lucrativos) cuja finalidade económica é colateral ou 
subordinada a uma finalidade que atende a valores de solidariedade entre pessoas, 
grupos sociais e/ou territórios. 
 
Estes valores de solidariedade podem ter a ver com o tipo de bens produzidos, que 
surgem como uma alternativa aos que são produzidos pelas empresas privadas 
lucrativas (ex.: bens produzidos em empresas cooperativas); e podem ter a ver 
com o desenvolvimento de actividades de interesse público, habitualmente pouco 
atractivas às empresas privadas lucrativas (ex.: prestação de serviços de segurança 
social, sobretudo a pessoas em situação de risco ou marginalidade social). 
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A actividade dos “empresários sociais” consiste em conceber, promover e 
desenvolver actividades da organização na sua finalidade social e solidária.  O 
“empresário social” tem um papel preponderante na definição das orientações da 
organização, associando os diversos grupos que a integram (assalariados, 
voluntários, beneficiários, fornecedores, administradores, etc.) e reflectindo as 
evoluções ou transformações sociais, políticas e técnicas. São as suas qualidades 
de permanente vigilância e criação de redes de acesso à informação que lhe 
permitem estar a par das constantes evoluções. Aqui assumem especial relevo as 
associações de organizações, as federações, os parceiros externos (nacionais e 
internacionais) e a análise decorrente da própria actividade da organização em que 
se integra. 

Gestão não baseada na propriedade do capital e que não é orientada para o 
“lucro” – aqui não há proporcionalidade do voto ao capital subscrito 

No quadro de orientações do “empresário social” há uma preocupação constante 
com a definição de projectos alternativos relativamente às questões que lhe são 
colocadas, isto determina a procura de oportunidades políticas, comerciais, de 
parceria técnica ou outras parcerias consideradas estratégicas. A preparação de 
projectos, o desenvolvimento de argumentação sobre o seu carácter inovador e a 
sua viabilidade, bem como o desenvolvimento de parcerias e acordos com vários 
actores (partes interessadas) e em que o garante do sucesso do projecto assenta 
no seu empenhamento pessoal. 
 
A sua liderança é efectiva e a orientação da sua gestão não tem por critério 
exclusivo o lucro. Mesmo que em alguns momentos a busca do equilíbrio 
económico tenda a orientar as escolhas feitas, ela tem um carácter provisório e 
acessório do bem maior que se pretende alcançar. 
 
A finalidade global da acção e da missão do “empresário social” consiste no 
desenvolvimento ou na produção de bens e/ou serviços com mais valia social, de 
uma forma economicamente viável, conforme aos valores de solidariedade e à 
missão social da organização do Terceiro Sector em que actua. Desta forma, os 
valores e a missão do empresário social tendem a confundir-se com os valores e a 
missão da instituição em que trabalha. 

A Rede de Relações do “empresário social” 

Como já sabemos as organizações do terceiro sector são muito diferentes entre si, 
quer na diversidade dos seus estatutos jurídicos, quer no tipo de actividades que 
desenvolvem isto tem como consequência que o carácter das relações 
estabelecidas pelo “empresário social” é, também, muito diversificado. Os 
interlocutores internos e externos tendem a ser diferentes de instituição para 
instituição, o que determina o tipo de comunicação a estabelecer pelo 
“empresário social”, contudo é possível fixar um conjunto de características que 
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se mantêm relativamente constantes em todas elas, sobretudo ao nível dos 
interlocutores internos. 
Podemos identificar algumas dessas constantes: 

• Há um conjunto de interlocutores específicos do sector que são, por 
exemplo: os voluntários, os beneficiários, as instituições que federam os 
movimentos sociais, entre outros; 

• Os vários interlocutores podem aparecer sobre mais do que uma posição, 
podem ser, simultaneamente, beneficiários e associados e/ou voluntários, o 
que nos leva a falar no carácter “movediço” da posição destes 
interlocutores; 

• Na dificuldade de estabelecimento de fronteiras entre os interlocutores 
internos e externos, que varia em função da natureza da relação 
desenvolvida. Por exemplo, na qualidade de financiadora de um projecto 
específico uma Câmara Municipal é um interlocutor externo, mas na 
qualidade de colaboradora permanente é uma parte integrante da 
instituição e, portanto, um colaborador interno; 

• Há um conjunto de relações que se estruturam essencialmente em torno das 
associações de organizações e federações tendo em vista a troca de 
informações e o exercício de lobbying político e social. 

Fazer-se “empresário social” 

Quando fazemos uma análise evolutiva das organizações do terceiro sector em 
Portugal e na Europa (mas também no resto do Mundo) verificamos que o seu 
grande crescimento começa em finais da década de 70 e desenvolve-se sobretudo 
a partir da década de 80, atingindo o seu apogeu (ou estabilizando) em meados dos 
anos 90. Tendo em conta estes dados é facilmente compreensível que o 
“empresário social” esteja intimamente ligado à história da organização em que 
actua, havendo, muitas vezes, coincidência entre a  chegada  do “empresário 
social” e criação da organização do terceiro sector (ou empresa de economia 
social). Quando assim não acontece o que verificamos é que o recrutamento do 
empresário social acontece num momento determinante da história da 
organização. 
Estes factos explicam-se melhor se percebermos aquelas que são as características 
das pessoas que assumem estas tarefas, a saber: 

• Posicionamento activista do “empresário social”. 
O “empresário social” assume um posicionamento social e político quer esteja 
dentro ou fora da organização (empresa social), o que constitui um ponto de apoio 
suplementar para que aja conforme o interesse da organização.  

• Origem social ou profissional do “empresário social”. 
Em regra o “empresário social” tem um bom conhecimento das problemáticas 
sociais de um determinado território ou colectividade e esse conhecimento é-lhe 
dado pela sua própria experiência pessoal (pertence aquela comunidade) ou 
profissional (trabalhou em sectores que lhe permitiram adquirir essa experiência). 

• Empenhamento pessoal. 
O “empresário social” distingue-se por um grande empenhamento pessoal no plano 
associativo ou político e, também, por um tipo de formação e/ou experiência 
pessoal relativa a um sector específico de actividade. 
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Uma nota a salientar neste ponto é que o estilo de gestão que o “empresário 
social” vai desenvolver tem a ver com a experiência profissional anterior e com o 
seu grau de empenhamento. Esta gestão é caracterizada por nela estarem em 
conflito permanente duas lógicas de difícil conciliação: por um lado, a 
lógica activista e, por outro, a lógica de gestão. 
 
Na prática verificamos que há “empresários sociais” mais orientados para uma 
lógica de gestão e que estão mais preocupados com o equilíbrio económico das 
actividades, enquanto que outros estão mais voltados para a parte “ideológica” da 
sua actividade da qual são o garante. A opção por um ou outro estilo tem 
influência a vários níveis, designadamente no modo como se faz a delegação de 
competências e na qualidade da participação dos restantes colaboradores internos 
da organização.  
 
Tendo em conta o momento histórico em que estas pessoas se tornaram 
“empresários sociais” está a aproximar-se o momento em que muitos deles (a 
grande maioria) deixará as suas funções o que conduz inevitavelmente à questão 
da sua substituição e, portanto, a uma renovação destes empresários. Contudo, em 
paralelo com esta renovação dos “empresários sociais” surge também a questão da 
própria renovação das organizações sem finalidades lucrativas que, entretanto, 
assumiram um importante peso social e económico. 
 
Perspectivas de evolução da organização sem fins lucrativos e impacto ao nível das 
lideranças 
 
Estamos a assistir a um conjunto de mudanças muito significativas na evolução das 
organizações sem fins lucrativos, essas mudanças prendem-se essencialmente com 
a necessidade de adopção de novas estratégias tendo em vista dar visibilidade e 
eficiência às organizações, acentuando o seu carácter autonómico relativamente 
aos poderes públicos (Governo) e promovendo a sua sustentabilidade económica 
através de uma cada vez menor dependência dos subsídios de origem pública. 
Práticas como a auto-avaliação da actividade bem como a preocupação e a 
necessidade de certificar produtos e/ou serviços e uma crescente importância das 
federações no sentido da divulgação das boas práticas no sector, bem como na 
organização de fóruns e na mediatização das organizações, são novas realidades 
com as quais os “empresários sociais” terão que lidar. 

Um outro aspecto importante é a crescente complexidade dos vários tipos de 
organizações sem finalidades lucrativas e as alterações que, um pouco por todo o 
mundo, estão a ser introduzidas nos seus estatutos jurídicos. Estas organizações 
tendem a tornar-se cada vez mais complexas porque associam à produção de bens 
e serviços diversos tipos de actores (consumidores, produtores, moradores, 
beneficiários, voluntários, financiadores, políticos, entre outros) e mistura 
recursos de origens muito variadas. 
 
A diversidade de pessoas envolvidas na organização leva a que o “empresário 
social” tenha que desenvolver estratégias de comunicação e manter uma atitude 
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de abertura cultural e ideológica capaz de captar para a organização o máximo de 
apoios e, por essa via, justificar a sua viabilidade e importância social. 
 
Por fim, não podemos deixar de referir que estas organizações também actuam 
num contexto de liberalização dos mercados e de concorrência da qual a 
organização sem finalidades lucrativas não está protegida, sendo que nem sempre 
o seu carácter alternativo é compreendido pelos actores locais preocupados com a 
sua sobrevivência. Este é o grande desafio que se coloca ao “empresário social” 
que tem de reforçar a sua actividade de gestão e profissionalizar-se nesse sentido; 
sem perder a componente ideológica da sua missão. Paradoxalmente, há grandes 
movimentos à escala global que se organizam para defender, de uma perspectiva 
mais ideológica, uma visão renovada do mundo em que as organizações não 
lucrativas e a sociedade civil assumem um papel preponderante. As organizações 
não lucrativas e os seus líderes não podem ficar alheadas destes movimentos, 
cingindo-se à sua esfera local têm que valorizar e ponderar sobre a actividade dos 
vários movimentos internacionais de modo a que se estabeleçam relações a vários 
níveis de intervenção.  

A influência política e jurídica 
 
Um dos níveis de intervenção das associações de organizações e das federações é o 
nível político e jurídico. Tendo em vista ver reconhecidas as suas especificidades, 
as organizações não-lucrativas passaram a adoptar uma estratégia de vigilância 
relativamente à actuação política e legislativa criando associações e federações 
que desenvolvem estratégias de influência a vários níveis.  
 
O “empresário social” deve pois desenvolver alianças e participar em fóruns que 
permitam manter-se actualizado relativamente às mudanças sociais, técnicas e 
políticas relevantes. Esta actividade tem de ser constante e implica um grande 
esforço cujo benefício para a organização é de avaliação essencialmente 
subjectiva. 
 
A legitimidade da influência política depende em muito da participação e do 
funcionamento democrático das organizações daí que o “empresário social” deva 
ter como preocupação central da sua actividade promover internamente os níveis 
de participação democrática na decisão por parte dos principais actores envolvidos 
na organização. 

Especificidades do emprego (liderança) social 
 
É a partir daquelas que são as características das organizações não-lucrativas que 
se encontram as qualidades ou talentos que um “empresário social” deverá ter ou, 
não os tendo, será útil que os aprenda.  
Há um conjunto de princípios estruturantes do que é o emprego/liderança das 
organizações não-lucrativas que, por sua vez, vai ser determinante na definição 
das competências a desenvolver. Ao longo da sua carreira o “empresário social” vai 
defrontar-se com o seguinte: 
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• Uma tensão permanente entre a busca do equilíbrio financeiro e o respeito 
pela missão e valores da organização. O que distingue significativamente o 
“empresário social” dos outros empresários é o carácter indissociável destes 
dois interesses em jogo; 

• O empresário social, não obstante as preocupações do quotidiano da 
organização  inscreve a sua actuação num projecto de sociedade a longo 
prazo e que vai para além da actividade que desenvolve a sua organização; 

• Na sua actividade o “empresário social” promove e desenvolve o encontro 
entre pessoas que têm sensibilidades, expectativas, práticas e 
posicionamentos sociais, políticos e religiosos muito diferentes entre si. Há 
uma dinâmica inter-cultural na sua actuação; 

• Quando implicado numa organização colegial (de tipo associativo) o 
“empresário social” tem uma função de  levar todas as partes envolvidas a 
participar activamente, com criatividade e empenhamento individual e 
colectivo, na vida da organização. 

Para poder actuar neste cenário o “empresário social” tem que dominar um 
conjunto significativo de competências que lhe permitam enfrentar os imprevistos 
quotidianos que existem em todas as profissões. Essas competências são as que 
dizem directamente respeito aos seguintes aspectos: 

• Construção de redes de acesso à informação relevante para o sector em 
actua, participando em fóruns, cursos, assinando revistas da especialidade, 
estabelecendo contactos com eventuais aliados e cultivando uma cultura 
técnica com o objectivo de melhorar o desempenho da organização e de 
preservar a legitimidade interna e externa da sua liderança; 

• Estabelecer as relações adequadas com cada tipo de interlocutor interno e 
externo à organização de modo a ponderar os diferentes interesses em jogo, 
construir o elo social e direccionar as diferentes necessidades no sentido de 
dar resposta às exigências da população, sem contudo se desviar dos valores 
e missão da organização. O “empresário social” deve ser o representante de 
uma determinada visão do futuro capaz de captar e beneficiar do máximo 
de apoios e empenhar-se para que a organização se afirme como uma 
estrutura ética e economicamente sã; 

• Os projectos e as actividades que a sua organização desenvolve são 
projectos com Mais-Valia Social pelo que as exigências de qualidade dos 
bens ou produtos andam a par com o desejo de responder às necessidades 
dos seus beneficiários. Estes projectos requerem rigor e qualidade de gestão 
a todos os níveis. Por outro lado, o “empresário social” deve estar atento e 
promover projectos sociais com um carácter mais alternativo ou inovador e 
para os quais a adesão social é ainda moderada. Estes projectos são as 
portas para o futuro e são utilizados para sensibilizar a opinião pública para 
determinados temas ou problemas. É o “empresário social” quem mantém a 
supervisão sobre os projectos que são conduzidos por equipas que podem 
estar a trabalhar com elevado grau de autonomia; 

• Por fim, o empresário social tem um papel fundamental no sentido de, 
dentro da organização, as relações serem fundadas tanto na competência 
como no respeito pelas opiniões de cada um dos envolvidos. O seu papel é 
desempenhado com base nos princípios da responsabilidade colectiva (um 
homem = um voto) pelo que as suas decisões, ainda que muitas vezes sejam 
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decisões individuais, têm em conta o facto da direcção ser colegial, isto 
implica a flexibilidade bem como a racionalização dos procedimentos de 
consulta e de funcionamento. O empresário social mantém uma 
preocupação permanente com a necessidade de os trabalhadores e os 
voluntários sentirem que o seu trabalho na organização é “qualificante”. 
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