
I Colóquio Nacional de Horticultura Social e Terapêutica 

Actas Portuguesas de Horticultura, n.º 27  103  

Associações sócio-terapêuticas e sociedade: Diálogos solidários 

Ana Firmino, Cláudia Brites 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Univ. Nova de Lisboa, Av. de Berna, 26-C, 1069-061 Lisboa, 

Portugal, am.firmino@fcsh.unl.pt, claudia.brites@fcsh.unl.pt 

 

 

Aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro. 

Talmud (Mishnah Sanhedrin) 

Resumo 

As associações sócio-terapêuticas são um pilar importante da sociedade pelo 

alcance da sua atividade, prestando um serviço muito meritório embora atuem duma forma 

por vezes quase impercetível, sobretudo para quem não se movimente neste meio. Hoje, as 

associações sócio-terapêuticas são imprescindíveis na assistência às populações, tanto a 

quem tem limitações físicas ou mentais, como noutras situações que condicionem a 

inserção social (delinquência, dependência de substancias químicas, marginalização, etc.).  

Nas páginas que se seguem apresentamos os conceitos de economia social e de 

responsabilidade social das empresas, e discutimos de que forma, cada um de nós, poderá 

contribuir para a sustentabilidade das IPSS‟s, que apoiam não apenas os seus utentes mais 

diretos e suas famílias, mas promovem igualmente o desenvolvimento dos territórios em 

que se inserem, criando sinergias decorrentes das suas atividades, que poderão motivar 

outros agentes. Os benefícios resultantes da presença destas instituições estão visíveis na 

criação de infraestruturas (piscinas, cantinas, escolas…) emprego, dinamização 

socioeconómica, oferta de atividades de interesse para as populações locais, 

nomeadamente de cariz cultural e ambiental, contribuindo para a coesão social e o                 

bem-estar das populações, assim como para a revitalização dos povoados e das paisagens, 

que complementam a sua função terapêutica e pedagógica. 

Os exemplos apresentados resultam do trabalho conjunto que há já vários anos 

temos vindo a desenvolver com a Associação Sócio-Terapêutica de Almeida (ASTA, 

Cabreira, Almeida) e Casa de Santa Isabel (São Romão, Seia), assim como da consulta de 

literatura, e têm como objetivo divulgar projetos no âmbito da economia social, baseados 

num diálogo solidário em busca de um novo modelo de consumo, orientado para a 

solidariedade social e a responsabilidade individual e corporativa na construção de um 

mundo melhor. 

 

Palavras-chave: Associações sócio-terapêuticas, dinâmicas territoriais, economia social, 

Responsabilidade Social das Empresas (RSE), inovação social. 

 

Abstract 

Socio-therapeutic associations and society: Solidarity dialogues. 

Socio-therapeutic associations play an important role in society due to their activity, 

even if they are often almost imperceptible, mainly to those who are not familiar with their 

work. However they perform a task with much merit. Today the socio-therapeutic 

associations represent an important support to all those who have physical or mental 

disabilities, or experience any other situation hindering their social inclusion (delinquency, 

dependency on drugs, marginalization, etc.). 

In the following pages we will present the concepts of social economy and 

corporate social responsibility, and we will discuss how, each one of us, can contribute to 

the sustainability of the Particular Institutions of Social Solidarity (IPSS), that support not 
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only the direct users and their families, but also promote the development of the territories 

where they are located and create synergies with their activities, which may motivate other 

agents. The benefits resulting from the presence of these institutions are visible in the 

launching of infrastructures (swimming-pools, canteens, schools,…) jobs, socio-economic 

dynamics, offering activities which may be of interest to  the local population, mainly 

those dealing with culture and environment, contributing at the same time to the social 

cohesion and the well-being of the population, as well as to the revitalization of the 

villages and landscapes, achieving their therapeutic and pedagogic function. 

The examples that will be presented result from a joint study carried out over 

several years with the Socio-Therapeutic Association of Almeida (ASTA, Cabreira, 

Almeida) and House of Santa Isabel (São Romão, Seia), as well as consulting literature and 

having as the main goal to divulgate projects of social economy, based on a solidary 

dialogue, in search of a new consumption model, oriented towards social solidarity and 

individual and corporate responsibility aimed at the construction of a better world. 

 

Keywords: Socio-therapeutic associations, territorial dynamics, social economy, 

Corporate Social Responsibility (CSR), social innovation. 

 

Introdução 

Ao longo da História as formas de tratar aqueles que, de uma forma ou de outra, são 

apresentados como diferentes, têm vindo a mudar. A diferença pode residir na debilidade 

física, nas menores capacidades cognitivas ou em qualquer situação que possa levar à 

discriminação do indivíduo no seio da sociedade, como sejam vários tipos de adição ou 

privação da liberdade, podendo conduzi-lo à exclusão social.  

Longe vai o tempo em que os Espartanos abandonavam os seus idosos em sítios 

ermos, quando estes não eram mais válidos à sociedade, para os deixar morrer. Hoje, 

apesar do aumento da esperança de vida, e portanto maior número de idosos, lutamos pela 

sua integração e valorização. O mesmo acontece com pessoas com necessidades 

específicas, que antes eram ostracizados e hoje dispõem, sobretudo no mundo ocidental, de 

condições para desenvolverem as suas capacidades e serem úteis à sociedade. 

A realização de Jogos Paralímpicos ilustra esta evolução que permitiu a igualdade e 

a inclusão de atletas com deficiência na área motora, visual, paralisia e deficiência 

cerebral, que podem assim demonstrar a sua excelência desportiva. Contudo, esta é uma 

tendência recente. Os Jogos Paralímpicos de Verão só se iniciaram em 1960, em Roma, 

com a participação de 400 atletas, representando 23 países, e o seu número foi aumentando 

até atingir mais de 4000 atletas de 176 países, no Rio de Janeiro, em 2016 (segundo dados 

do Comité Olímpico). 

As IPSS‟s são instituições particulares de solidariedade social com diferentes 

valências: creches, centros de dia e lares de terceira idade, apoio a cidadãos com diferentes 

deficiências, habitação e inserção profissional. Em Portugal existem 4100 IPSS‟s em 

atividade, que apoiam diretamente cerca de 650 mil utentes e dão emprego a 250 000 

trabalhadores, 30% dos quais recebe o salário mínimo. 

Segundo o Padre Lino Maia, presidente da CNIS (Confederação Nacional das 

Instituições de Solidariedade), as IPSS‟s portuguesas receberam em 2016 cerca de                 

1400 milhões de Euros do Estado, verba manifestamente insuficiente para as suas 

necessidades, pois que representa somente 42% das receitas, cobrindo apenas os custos dos 

vencimentos, que equivalem a cerca de 55% das despesas. As IPSS estão, portanto, 

dependentes de outras fontes de financiamento, como sejam “as comparticipações dos 

utentes, que representam mais de 50%, e a filantropia, que cobre 6% a 7% dos orçamentos” 

(in Tavares e Henriques, 2016, p. 2). Esta situação é reconhecida pelo Ministro Vieira da 
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Silva, que afirma a necessidade de reforçar em 2017 os acordos de cooperação da 

Segurança Social com as instituições que apresentem maiores dificuldades financeiras 

(idem). 

A proposta que aqui deixamos é a de envolver mais as empresas e o cidadão, em 

geral, no sentido de se fomentar um maior apoio da sociedade civil a estas instituições, 

consubstanciado, por exemplo, na preferência por produtos vendidos pelas IPSS‟s, que 

requer uma maior divulgação e visibilidade dos mesmos, de forma a constituírem uma 

opção disponível ao consumidor, que em geral não tem conhecimento destes produtos, e 

muito menos sabe onde os adquirir. 

 

O que é a Economia Social? 
A economia social está intimamente ligada ao trabalho desenvolvido por 

mutualidades, associações e cooperativas, em que se inserem as Misericórdias (associações 

portuguesas de caridade) e as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS‟s).  

As Misericórdias são, talvez, em Portugal, as pioneiras na assistência aos mais 

necessitados, pelo menos duma forma institucional, pois data de 1498 a criação da primeira 

Misericórdia, por iniciativa da Rainha D. Leonor. Contudo, a designação de economia 

social é habitualmente associada à criação das primeiras associações cooperativas e 

populares, em França, no final do século XVIII, início do século XIX, “cruciais para a 

introdução de mecanismos democráticos no seio da produção industrial e do mundo 

capitalista” (Centro de Informação Europeia Jacques Delors, 

http://www.eurocid.pt/pls/wsd/wsdwcot0.detalhe? p_cot_id=7655) 

Atualmente, na União Europeia, “a economia social oferece emprego pago a cerca 

de 14,5 milhões de pessoas, ou seja, aproximadamente 6,5% da população ativa da UE-27. 

O setor caracteriza-se pela heterogeneidade e diversidade de atores, acolhendo cerca de            

2 milhões de PME's presentes em praticamente todos os setores da economia. Estas 

empresas, regra geral, têm a forma jurídica de associações, cooperativas e mutualidades” 

(idem).  

Sobretudo nos últimos anos, tem-se assistido a um claro crescimento do interesse 

pelo sector social em Portugal, manifestado no aumento do número de cooperativas, 

publicações sobre o assunto e políticas de alcance social. Esta situação poderá ser uma 

resposta ao agravamento dos problemas económicos e sociais resultantes da crise 

económica que se tem feito sentir no país, mas também, estamos em crer, corresponderá a 

uma maior tomada de consciência da população face aos problemas sociais.     

A economia social tem demonstrado enorme resiliência, respondendo aos desafios 

da sociedade como elemento regulador das perturbações socioeconómicas e ambientais, 

contribuindo para a coesão social, a inovação social e o desenvolvimento das economias 

locais, gerando um efeito propulsor, que beneficia o desenvolvimento endógeno. 

Como reconhecimento desta importância, a Comissão Europeia organizou, em 

Paris, em 1989, a Primeira Conferência Europeia sobre Economia Social e criou a Unidade 

1.3, designada como “Economia Social”, no âmbito da DG XXIII (Política Empresarial, 

Comércio, Turismo e Economia Social). Em 1997, durante a Cimeira do Luxemburgo, é 

lançada a ação piloto “terceiro sector e emprego”, que reconhece a importância das 

empresas da economia social na criação de emprego e desenvolvimento local 

(http://www.cases.pt/wp-

content/uploads/OBESP_Conceito_de_Economia_social_09_DEZ_2011.pdf). 

 

O que é a Responsabilidade Social das Empresas (RSE)? 

Em 2001, a Comissão das Comunidades Europeias publicou um relatório em que 

apresenta a RSE seguindo a definição do Livro Verde: "a integração voluntária de 

http://www.eurocid.pt/pls/wsd/wsdwcot0.detalhe?%20p_cot_id=7655
http://www.cases.pt/wp-content/uploads/OBESP_Conceito_de_Economia_social_09_DEZ_2011.pdf
http://www.cases.pt/wp-content/uploads/OBESP_Conceito_de_Economia_social_09_DEZ_2011.pdf
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preocupações sociais e ambientais por parte das empresas nas suas operações e na sua 

interação com outras partes interessadas" (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/?uri=CELEX:52002 DC0347). 

A responsabilidade social das empresas pode manifestar-se na promoção do                   

bem-estar a nível interno (entre os seus acionistas e trabalhadores), ou externo 

(comunidade, parceiros, ambiente, etc.). As iniciativas apoiadas devem ser voluntárias, 

distinguindo-se das decorrentes de ações impostas pelo governo ou fomentadas, por 

exemplo, por quaisquer incentivos fiscais (para aprofundar este assunto consultar: 

http://www.responsabilidadesocial.com/).  

Em termos globais essas ações deverão desenrolar-se a três níveis: social, ambiental 

e económico (triple bottom line) ou seja, pessoas, planeta e lucro, e ser incorporadas na 

estratégia da empresa e nos seus sistemas de gestão (Monteiro, s/d). 

Em 2010, a Organização Internacional para a Estandardização (International 

Organization for Standardization) lançou o ISO 26000, que preconiza as normas 

voluntárias que deverão ser adotadas pelas empresas para responder ao conceito de 

Responsabilidade Social das Empresas e que consistem basicamente em sete princípios: 

Responsabilidade; Transparência, Comportamento Ético; Consideração pelas partes 

interessadas; Legalidade; Normas Internacionais; Direitos Humanos 

(http://www.ecodesenvolvimento.org/iso26000/ o-que-e-iso26000#ixzz4n12gXTsZ). 

Para alguns críticos da RSE esta constitui por si própria um oximoro, pois 

defendem que a função duma empresa é a de gerar lucros e defender os interesses dos seus 

acionistas e não a de tentar salvar o mundo (http://www.investopedia.com/terms/c/corp-

social-responsibility.asp#ixzz4hd9Cipku). A crescente importância do movimento de 

consumidores éticos poderá porém, contribuir, para o aumento de lucros das empresas que 

adotaram uma conduta em linha com os pressupostos da RSE, por esta poder ser um 

elemento distintivo que fidelize o consumidor, sendo difícil identificar se as empresas o 

fazem por filantropia ou por interesse próprio!  

Um estudo recente, levado a cabo por Benhamou, Crifo e Diaye (2016), demonstra 

que, na sociedade atual, a RSE aparece fortemente associada a estratégias de mercados 

assentes na qualidade e na diferenciação dos produtos, tendo estes um impacto duas a 

cinco vezes mais importante que as estratégias baseadas nos preços e nos custos. Conclui 

ainda existir uma forte correlação com os domínios clientes/fornecedores e recursos 

humanos, mas não tanto com a certificação ambiental e os produtos do comércio ético. 

Por último, o Livro Verde reconhece que a RSE pode ajudar a alcançar o objetivo 

estratégico da UE de se tornar "a economia baseada no conhecimento mais dinâmica e 

competitiva do mundo, capaz de garantir um crescimento económico sustentável, com 

mais e melhores empregos, e com maior coesão social" adotado na Cimeira de Lisboa em 

Março de 2000, podendo ainda contribuir para a estratégia europeia de desenvolvimento 

sustentável.  

 

Diálogos Solidários - alguns exemplos  

Seguidamente apresentam-se alguns projetos desenvolvidos com duas Associações 

Sócio-Terapêuticas em Portugal, pelo Departamento de Geografia e Planeamento 

Regional, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, 

Centros de Investigação e-Geo e CICS.NOVA, entre 2014 e 2015, que ilustram formas de 

diálogo solidário que, quer a nível pessoal, quer empresarial, visaram contribuir para o 

apoio a IPSS‟s preconizado neste artigo. 

Na sequência da participação na Semana Europeia da Paisagem, em 2014, a 

fotógrafa Luísa Ferreira e Ana Firmino, fotografaram e organizaram um conjunto de                  

16 postais, tendo como tema os muros de pedra, cuja impressão foi financiada pela 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52002%20DC0347
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52002%20DC0347
http://www.responsabilidadesocial.com/
http://www.ecodesenvolvimento.org/iso26000/%20o-que-e-iso26000#ixzz4n12gXTsZ
http://www.investopedia.com/terms/c/corp-social-responsibility.asp#ixzz4hd9Cipku
http://www.investopedia.com/terms/c/corp-social-responsibility.asp#ixzz4hd9Cipku
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autarquia de Almeida. A venda dos 200 conjuntos de postais reverte integralmente a favor 

da ASTA (Associação Sócio-Terapêutica de Almeida).  

Este projeto permitiu, para além do apoio à ASTA, promover os muros de pedra, 

que são um ex-libris da região, e sensibilizar as populações para a sua conservação 

(Firmino, 2015). Para o efeito foram exibidas fotografias da Luísa Ferreira no Museu 

Histórico-Militar de Almeida.   

Em 2015, quando da realização em Portugal da Conferência da Comissão de 

Sustentabilidade dos Sistemas Rurais, da União Geográfica Internacional, intitulada 

“Smart Answers for a Smiling Future”, foi necessário adquirir sacos para distribuição dos 

documentos aos participantes. O mercado oferece uma gama muito variada de sacos e 

pastas, mas tentou-se fazer jus ao tema da conferência e optou-se por os encomendar à 

Casa de Santa Isabel, em São Romão, Serra da Estrela, por várias razões. 

Os sacos foram feitos com a lã das ovelhas da Serra da Estrela, nos teares da Casa 

de Santa Isabel, pelos “companheiros”, utentes daquela instituição, que desenvolvem estas 

atividades com uma função terapêutica, em conjunto com os técnicos. Ao visitá-los para 

levantar a encomenda, receberam-nos com um sentimento de orgulho e satisfação pelo 

trabalho feito, por se sentirem úteis, tendo-nos mostrado os ateliers onde os sacos foram 

confecionados (figs. 1 e 2). 

A nossa escolha ajudou financeiramente a instituição, deu prazer a quem participou 

na execução dos sacos, que custaram o mesmo que as pastas de plástico, são mais duráveis, 

bonitos e não utilizámos petróleo! Os participantes na conferência elogiaram os sacos, 

tendo um colega holandês postado a fotografia do seu no facebook (fig. 3). 

Estes dois exemplos ilustram uma realidade que está ao nosso alcance. Basta 

querer! E muitos outros exemplos, em Portugal e no estrangeiro, são testemunho do papel 

que a economia social e a responsabilidade social das empresas podem ter, não apenas 

como reforço das verbas que as instituições particulares de solidariedade social e outras 

congéneres necessitam para o seu funcionamento, mas também como suporte das 

atividades ocupacionais e terapêuticas que desenvolvem. 

Este apoio pode-se revestir de diferentes formas, não se materializando apenas na 

aquisição de bens. Todos os anos, quando da entrega da declaração do IRS, podemos 

destinar 0,5% do IRS liquidado para ajudar Instituições Religiosas, Instituições 

Particulares de Solidariedade Social (IPSS) ou Pessoas Coletivas de Utilidade Pública, 

Pessoas Coletivas de Utilidade Pública de Fins Ambientais, sendo possível também 

acrescentar ainda a dedução de 15% do IVA suportado.  

A Bolsa de Valores Sociais (BVS), uma plataforma de financiamento de 

instituições da sociedade civil em Portugal, gerida pela Associação BVS para o 

Financiamento Sustentável do Impacto Social, é uma outra alternativa, que se insere nas 

atividades de Inovação Social da Fundação EDP, com o apoio da Euronext e da Fundação 

Calouste Gulbenkian. Segundo o portal de Portugal 2020, “ao investir na BVS, o investidor 

social favorece iniciativas sociais que apresentam soluções reais de mudança da sociedade, 

com intervenção em áreas tão diversas como a saúde e bem-estar, a educação, os direitos 

humanos e a cidadania, o empreendedorismo social, a inclusão social e o fortalecimento 

institucional” (https://www.portugal2020.pt/ Portal2020/bolsa-de-valores-sociais). 

No que respeita a Responsabilidade Social das Empresas, o investimento neste tipo 

de projetos granjeia-lhes cada vez mais o reconhecimento do consumidor, razão pela qual 

(e não apenas por espírito altruísta) se multiplicam os projetos de colaboração. 

 

Conclusões 
Os casos apresentados de economia solidária e responsabilidade social das 

empresas com associações sócio-terapêuticas podem igualmente ser extensíveis a outro 

https://www.portugal2020.pt/%20Portal2020/bolsa-de-valores-sociais
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tipo de atores. Salientamos o caso dos prisioneiros, muitos deles desocupados durante todo 

o período de cumprimento das penas, e que poderiam desenvolver tarefas que os ajudem a 

passar o tempo, aprender uma profissão e sentirem-se úteis à sociedade, como já acontece 

em cinco presídios portugueses, onde alguns reclusos produzem hortícolas, que são 

vendidos na “Horta Solidária” e doados aos Bancos Alimentares 

(http://www.jn.pt/local/noticias/setubal/setubal/interior/ reclusos-viram-agricultores-para-

alimentar-os-pobres-1290513.html#ixzz4MEjKRfQK).  

Em Itália, por exemplo, 60 reclusos da prisão de Due Palazzi, em Pádua, sob a 

supervisão de mestres pasteleiros da Officina Giotto, aprendem a arte de confeção em 

pastelaria e gelataria e fabricam biscoitos com grande aceitação no mercado. Os famosos 

Panettones e bolos de Páscoa têm sido distinguidos pela sua qualidade, sendo os biscoitos 

servidos por uma companhia italiana de aviação. No total cerca de 150 reclusos estão 

envolvidos nas diferentes fases de laboração (fig. 4). 

Na verdade Portugal tem enormes possibilidades de investimento social, como 

afirma Bernard Horn, líder do conselho de administração da Social Finance, UK, parceira 

com a Fundação Calouste Gulbenkian e o Instituto de Empreendedorismo Social (IES) na 

criação do Laboratório de Investimento Social, em Março de 2014, uma plataforma que 

visa aproximar os “atores dos sectores social, público e financeiro” (Costa, 2014). 

Para que o grande público tenha conhecimento e acesso aos produtos provenientes 

da economia social, nomeadamente os oriundos dos ateliers terapêuticos realizados nas 

várias IPSS‟s, urge criar-se um espaço onde os produtos destas instituições possam ser 

vendidos, e sensibilizar os consumidores para a importância da sua colaboração. Neste 

sentido a AGROBIO tem em curso obras no Mercado do Lumiar, em Lisboa, onde no 

futuro será possível vender os produtos destas instituições, frescos e transformados, que 

tenham certificação em agricultura biológica. Existe também interesse em disponibilizar 

uma banca para venda de outros produtos não agrícolas, como as cerâmicas, têxteis, 

artefactos em papel reciclado, em madeira, em lã, etc.  

A FEDPAS (Federação Portuguesa de Agricultura Social) recentemente criada, 

pugna igualmente pelo reconhecimento do trabalho efetuado pelas instituições ligadas à 

agricultura social, estando a trabalhar no tratamento da informação referente às IPSS‟s, de 

forma a dar a conhecer no seu site os produtos que estão disponíveis para venda e 

contactos para a sua aquisição, entre outra informação relevante. 

Desta forma, estarão criadas as condições para que haja mais investimento social, 

abrindo-se a possibilidade para que mais pessoas possam participar na construção de um 

mundo mais solidário e mais justo. 
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Figura 1 - “ Companheiro” mostra com orgulho o tear onde produziu o têxtil para os sacos, 

na Casa de Santa Isabel, São Romão, Seia. 
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Figura 2 - Atelier de confeção da decoração dos sacos, na Casa de Santa Isabel, São 

Romão, Seia. 

 

 

 

 
Figura 3 - “Our bag from Estrela” (Frans Thissen, Facebook, 30.7.2015).  



I Colóquio Nacional de Horticultura Social e Terapêutica 

Actas Portuguesas de Horticultura, n.º 27  111  

 
 

  
 

Figura 4 - Biscoitos produzidos na prisão de Due Palazzi, Pádua, Itália. 

 


