
 

O SETOR SOCIAL SOLIDÁRIO E AS ELEIÇÕES  

QUESTÕES AOS PARTIDOS 

 

1 - Ao fim de 25 anos de vigência, foi subscrita, em 23 de Dezembro de 

2021, pelo Governo representado pelo Primeiro Ministro, pela Presidente 

da Associação Nacional dos Municípios Portugueses (AMNP),  pelo 

Presidente da Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE), pelo 

Presidente da União das Misericórdias Portuguesas, pelo Presidente da 

Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS), pelo 

Presidente da União das Mutualidades Portuguesas e pelo Presidente da 

CONFECOOP (Confederação Cooperativa Portuguesa), a revisão do 

Pacto de Cooperação para a Solidariedade Social. 

Esta nova versão do Pacto de Cooperação constitui um compromisso 

entre o Estado Central (Governo), o Estado Local (as autarquias locais) e 

as Organizações Representativas do Setor Social (ORSS), que assume, 

reitera e aprofunda o modelo de trabalho colaborativo no âmbito das 

competências de diversos departamentos governamentais, modelo que 

conforma a matriz do Pacto de Cooperação, na sua versão inicial, de 1996 

– e que, desde então, tem constituído o referencial dos Compromissos de 

Cooperação celebrados anualmente,  ancorados no papel com que a 

Constituição da República configura as instituições particulares de 

solidariedade social como instrumento das políticas públicas na proteção 

social (em sentido amplo). 

O texto do Pacto revisto reconhece o papel, a importância, a valia, a 

capacidade de adaptação das IPSS e entidades equiparadas no sentido 

da execução dos objetivos consensualizados, tendo em conta a aptidão 

destas instituições para a aproximação aos problemas das pessoas 

concretas, através da rede capilar de equipamentos, respostas e serviços 

sociais assegurados pelas mesmas instituições em todo o território 

nacional. 

Segundo números referidos pelo Ministério do Trabalho, da Solidariedade 

e da Segurança Social, são, neste momento, atendidos diretamente por 

estas instituições, só no âmbito do sistema, 200.000 trabalhadores.  



 

Trata-se de um modelo que tem permitido o progressivo aumento da 

cobertura em creche, com vista à conciliação da vida profissional com a 

vida familiar, a universalização da educação pré-escolar, o acolhimento 

de crianças e jovens em risco, o atendimento a pessoas com deficiência, 

a prestação de cuidados de longo prazo, assegurando condições de 

saúde e bem-estar das pessoas idosas ou dependentes, em lares, apoio 

domiciliário e unidades de cuidados continuados – só para referir alguns 

dos domínios mais expressivos. 

E, no atual contexto de pandemia, não podem deixar de se imputar ao 

modelo vigente os resultados comparativamente menos severos que o 

nosso País felizmente apresenta, em muito devedores do registo de 

proximidade dos cuidados assegurados aos grupos mais vulneráveis 

pelas Instituições particulares de solidariedade social. 

 

 

2 – Por outro lado, é também certo que, como em tudo, este modelo 

colaborativo só é capaz de produzir os resultados esperados se for 

financeiramente sustentável. 

Nesse sentido, deve relevar-se como um passo muito significativo o 

compromisso constante do Pacto de Cooperação, no sentido de o Estado 

e as instituições deverem repartir de forma equitativa os encargos com as 

respostas sociais em que existem comparticipações familiares, tendo o 

Senhor Primeiro Ministro, em representação do Governo na cerimónia da 

assinatura da revisão do mesmo Pacto, referido que essa repartição 

equitativa se traduziria na cobertura gradual pelo Estado de 50% desses 

custos – sem prejuízo, como é bom de ver, das respostas sociais em que 

não haja comparticipações dos utentes, ou estas sejam meramente 

simbólicas, em que a comparticipação pública será a adequada a cada 

situação.  

Deve ainda relevar-se o compromisso de os custos de funcionamento das 

respostas sociais deverem prever, na linha do trabalho digno, a 

necessária e justa revisão do estatuto remuneratório dos trabalhadores 

das instituições, tantos deles presentes na linha da frente no combate à 

pandemia. 



 

O novo Pacto de Cooperação tem a vigência de 10 anos, o que 

corresponde a, pelo menos, três legislaturas e a possíveis  diversas 

soluções de Governo. 

E a primeira delas inicia-se dentro de dois meses. 

Como é de regra, os Governos que hão de vir herdarão as obrigações 

constantes do Pacto, mas afigura-se prudente alicerçar e reforçar o 

cumprimento de tais obrigações com instrumentos  habilitados para esse 

efeito. 

Nesse sentido, as ORSS entendem propor às diversas forças 

políticas candidatas às eleições para a Assembleia da República de 

30 de Janeiro a disponibilidade para a necessária alteração 

legislativa que consagre a consignação, na percentagem que seja 

bastante para o efeito, das receitas do jogos sociais da Santa Casa 

da Misericórdia de Lisboa aos encargos do MTSSS com o pagamento 

das comparticipações da Segurança Social nos acordos de 

cooperação com as IPSS e entidades equiparadas, no âmbito do 

subsistema de ação social do sistema de proteção social de 

cidadania a que se refere a Lei de Bases da Segurança Social, com 

majoração das percentagens a que se referem o artº 3º, 5., b) do 

Decreto-Lei nº 56/2006, de 15 de Março e o artº 2º, 1., c) da Portaria 

nº 81/2021, de 8 de Abril. 

Ou, caso se entenda preferível, a consignação da receita fiscal, ou 

de parte dela, proveniente de um determinado imposto, ao 

cumprimento das obrigações derivadas do Pacto de Cooperação, 

designadamente a gradual aproximação ao referido objetivo de 

comparticipação equitativa. 

 

 

3 - Ainda na perspetiva do reforço das condições de sustentabilidade das 

instituições, agora no que toca à diminuição dos encargos, persistem 

algumas situações de desigualdade, em sede de tributação, que, a nosso 

ver, caberia às forças políticas representadas na próxima Assembleia da 

República sanar, na medida da competência legislativa da Assembleia em 

matéria fiscal. 



 

Anotam-se, a tal respeito, duas situações prioritárias: 

3.1. A primeira tem que ver com a determinação da taxa do IVA em 

determinadas situações, designadamente empreitadas. 

Como se sabe, estão sujeitas à taxa reduzida de 6%, nos termos do artº 

18º, 1., a) do Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, as 

empreitadas em que sejam as autarquias locais os donos da obra, de 

acordo com o nº 2.19 da Lista I, a que se refere o referido artº 18º, 1; 

beneficiando da mesma taxa reduzida as cooperativas de habitação e as 

associações de bombeiros, no que se refere às suas atribuições, de 

acordo com os nsº 2.25 e 2.26 da mesma Lista I.  

Ora, afigura-se que, integrando as IPSS o âmbito da chamada economia 

social, de forma idêntica às cooperativas, nos termos do artº 4º da Lei de 

Bases da Economia Social, aprovada pela Lei nº 30/2013, de 8 de Maio – 

e constituindo mesmo as cooperativas de solidariedade social uma 

entidade equiparada legalmente às IPSS -, constituiria uma exigência de 

igualdade de tratamento poderem as IPSS beneficiar do mesmo regime 

fiscal em sede de IVA, no que se refere às empreitadas relativas a obras 

destinadas às suas atividades estatutárias. 

Por outro lado, e agora por referência às empreitadas em que sejam as 

autarquias locais a entidade adjudicante, também se propugna pela 

equiparação do regime fiscal referido. 

Com efeito, a Lei de Bases da Economia Social veio conferir maior 

densidade à tríade em que a Constituição desdobra os setores da 

economia de acordo com a propriedade dos meios de produção: público, 

privado e cooperativo e social. - artº 82º da Constituição da República.  

Trata-se da primeira iniciativa legislativa de tratamento autónomo e 

sistemático do setor cooperativo e social, diferenciando-o com clareza, 

quer do setor público, quer do setor privado (em sentido estrito). 

A Lei de Bases da Economia Social apresenta ainda a virtude de ter obtido 

o consenso parlamentar, tendo sido votada favoravelmente por todas as 

forças políticas então com representação na Assembleia da República. 

Ora, como se referiu já, as IPSS e entidades equiparadas, embora 

entidades de direito privado e de iniciativa estritamente particular, e sem 



 

prejuízo da sua autonomia, expresso no artº 5º, f) da Lei de Bases da 

Economia Social e no artº 3º do Estatuto das IPSS e entidades 

equiparadas (aprovado pelo Decreto-Lei nº 119/83, de 25 de Fevereiro) 

constituem um instrumento do Estado no desenvolvimento das políticas 

públicas, nos termos do Pacto de Cooperação já referido. 

Isto é, o enquadramento do setor cooperativo e social previsto na 

Constituição e desenvolvido na Lei de Bases da Economia Social 

aproxima-o mais, em termos de princípios e valores, do setor púbico do 

que do setor privado. 

Como o setor público, são-lhe alheios interesses particulares, sendo-lhe 

constitutivo o princípio da prossecução do bem comum. 

Assim, e sem prejuízo da necessária revisão do Estatuto Fiscal da 

Economia Social, desde já se propõe, de forma prioritária, a redução, 

por via legislativa, da taxa de IVA para 6%, nas empreitadas relativas 

a obras que tenham como objeto instalações destinadas aos fins 

estatutários das instituições. 

3.2. O mesmo princípio da igualdade de tratamento implica que, mesmo 

previamente à revisão do Estatuto Fiscal da Economia Social, a 

Assembleia da República legisle no sentido de que a isenção do IMI, de 

que as IPSS e entidades equiparadas beneficiam no que respeita aos 

imóveis diretamente destinados aos seus fins estatutários, nos termos do 

artº 44º, f) do Estatuto dos Benefícios Fiscais, seja alargado a todos os 

imóveis de que seja proprietária, uma vez que, não havendo apropriação 

privada dos resultados da atividade das IPSS e entidades equiparadas, 

todo o respetivo património se encontra necessariamente afeto às 

respetivas finalidades estatutárias principais, como decorre,  

expressamente, do artº 1º-B, 2. do Estatuto aprovado pelo Decreto-Lei nº 

119/83, de 25 de Fevereiro . 

Propõe-se assim às forças políticas que venham a ter representação 

parlamentar a necessária iniciativa legislativa que consagre o 

alargamento do regime de isenção a todos os bens imóveis 

pertencentes às IPSS e entidades equiparadas,  sem qualquer tipo 

de discriminação positiva ou negativa. 

 



 

 

4 – Referimo-nos acima à necessidade de que, no desenvolvimento da 

Lei de Bases da Economia Social, tenha efetiva tradução legislativa a 

distinção entre o Setor Cooperativo e Social e o Setor Privado, tendo 

designadamente em conta os valores e os princípios que caraterizam um 

e outro. 

Mas, para efetivamente cumprir o desígnio constitucional, é também 

mister desenvolver em sede legislativa uma diferenciação simétrica 

daquela: agora entre o Setor Cooperativo e Social e o Setor Público. 

Na verdade, importa esclarecer de uma vez por todas a natureza 

sintagmática das relações jurídicas entre o Estado e as ORSS que, 

(porque envolvem um princípio de filosofia jurídica que assenta na 

responsabilidade conjunta  das comunidades e do Estado em sede de 

conceção e execução de políticas sociais) se distingue naturalmente da 

natureza sinalagmática da relação entre o Estado e o Setor privado 

(porque o que está aqui em causa é a prestação de um serviço por via de 

uma qualquer contrapartida). Por isso mesmo se devem designar as 

relações entre os primeiros por Acordos e Protocolos e entre os 

segundos por Contratos e Convenções.           

Já acima se referiu a consagração, em dois diplomas legislativos 

fundamentais – uma lei de bases e um estatuto -, do princípio da 

autonomia destas instituições relativamente ao Estado. 

É o caso da Lei de Bases da Economia Social, que proclama, no seu artº 

5º, f) que constitui princípio constitutivo das entidades da economia social, 

“A gestão autónoma e independente das autoridades públicas e de 

quaisquer outras entidades exteriores à economia social.” 

No mesmo sentido, o artº 3º, 2. do Estatuto das Instituições Particulares 

de Solidariedade Social, aprovado pelo Decreto-Lei nº 119/83, de 25 de 

Fevereiro, estabelece que, “Com respeito pelas disposições estatutárias 

e pela legislação aplicável, as instituições estabelecem livremente a sua 

organização interna”; reforçando este reconhecimento da autonomia o 

artº 4º, 4. do mesmo Estatuto, que enfatiza que “O apoio do Estado não 

pode constituir limitação ao direito de livre atuação das instituições.” 



 

Ora, persistem em diversos diplomas relativos ao Setor Social Solidário 

vestígios da legislação corporativa própria do Estado Novo, e do seu 

Código Administrativo, de Marcello Caetano, que veiculam conceitos 

caducados pelo tempo e pela liberdade, como é o caso da tutela, que 

constitui uma Secção própria, a III Secção, do  Capítulo I do Estatuto 

aprovado pelo Decreto-Lei nº 119/83, de 25 de Fevereiro. 

Ora, a tutela é tipicamente uma relação administrativa, entre dois órgãos 

de natureza pública, que permite ao órgão de tutela interferir na atividade 

do órgão tutelado, designadamente nomeando e destituindo os titulares 

dos órgãos sociais deste. 

Não é esse, mesmo sob a perspetiva da legislação existente, como vimos, 

o caso das Instituições Particulares de Solidariedade Social e entidades 

equiparadas, havendo contradição insanável num diploma que, num certo 

passo, proclama a autonomia das instituições face ao Estado, para, mais 

adiante, qualificar como sendo de tutela a relação entre o Estado – aqui, 

Administração Pública – e as instituições. 

No mesmo sentido, há que convocar o artº 46º, 2 da Constituição da 

República, que estabelece que “As associações prosseguem livremente 

os seus fins sem interferência das autoridades públicas e não podem ser 

dissolvidas pelo Estado ou suspensas as suas atividades senão nos 

casos previstos na lei e mediante decisão judicial. 

“Sem interferência das autoridades públicas” – é o que determina a 

Constituição. 

Ora, a tutela administrativa é, por definição, uma interferência. 

E, por outro lado, a forma associativa, protegida na sua autonomia pelo 

artº 46º da Constituição, constitui uma das principais formas jurídicas por 

que as IPSS e entidades equiparadas se apresentam. 

Neste sentido, as ORSS interpelam as forças políticas concorrentes 

às eleições legislativas no sentido de promoverem a adequação à 

Constituição da legislação avulsa respeitante ao regime jurídico das 

IPSS e entidades equiparadas, designadamente no que se refere à 

subsistência de referências quer a uma relação de tutela quer a uma 

terminologia jurídica que não é, nem legal, nem constitucionalmente, 

admissível ou aceitável. 



 

 

Sempre com prévia audição das Organizações Representativas do Setor 

Social (ORSS), nos termos do artº 16º do Decreto-Lei nº 120/2015, de 30 

de Junho. 

 

 

Porto, 3 de janeiro de 2022 

 

O Presidente da União das Mutualidades 

Luís Alberto Silva 

O Presidente da União das Misericórdias 

Manuel de Lemos 

Pelo Presidente da CONFECOOP 

Joaquim Pequicho 

O Presidente da CNIS 

Lino Maia 

 

 

 


