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CASCAIS DECLARATIONCASCAIS DECLARATIONCASCAIS DECLARATIONCASCAIS DECLARATION    

For aFor aFor aFor a    European Action European Action European Action European Action Plan forPlan forPlan forPlan for    Social Economy Social Economy Social Economy Social Economy promotingpromotingpromotingpromoting    the role of the social the role of the social the role of the social the role of the social 

economyeconomyeconomyeconomy    in the European Pillar of Social Rightsin the European Pillar of Social Rightsin the European Pillar of Social Rightsin the European Pillar of Social Rights    

Following on the previous presidencies of the Monitoring Committee of Luxembourg 

Declaration, securing the reinforcement of social economy in EU policies, with particular 

emphasis on contributing to the creation and maintenance of decent jobs, the 

representatives of the signatory governments adopt this Declaration presented at the 

Monitoring Committee meeting, held in Cascais, on July 13, 2021. 

Recognizing that the damage caused by the COVID19 pandemic - with a profound impact on 

public health, and strong ripples in the economies and societies of our countries and across 

the EU, as well as the uncertainty it causes in all areas of life in our communities - makes the 

role of social economy more relevant in tackling the social crisis and promoting social, 

economic and territorial cohesion. 

Recognizing that social economy, within the diversity of entities that it comprises, 

impregnated by the common values of cooperation, democracy and solidarity, contributes 

to achieving, in partnership with the public and traditional private business sector, more 

agile and proximity responses, to the effects of COVID19 in crucial areas of economic activity 

and in community social action, but also offering innovative solutions for just green and 

digital transition and playing a key role in strengthening Europe’s industry and resilience 

through collective entrepreneurship. 

Recognizing that social economy is a top-level business and social reality in the EU, present 

in all sectors of economic activity, with 2.8 million companies and entities, generating 8% of 

GDP, representing 13.6 million jobs, sharing the United Nations Sustainable Development 

Goals with emphasis on goal 8: “Promote sustained, inclusive and sustainable economic 

growth, full and productive employment and decent work for all”.  

Considering the recommendations of the Luxembourg declaration, “A roadmap to a more 

complete ecosystem for social economy companies”, of 4 December 2015; the Bratislava 

Declaration, “The Social Economy as a key player in providing effective answers to current 
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social challenges in the EU and the World”, of 1 December 2016; the Declaration of 

Ljubljana, “Expansion of social economy enterprises in the social and solidarity economy: 

towards a more solid and structured cooperation between the EU and Southeast Europe” 

of 25 April 2017; the Madrid Declaration, “The social economy, a business model for the 

future of the EU”, of 23 May 2017; the “Pact for Impact” Manifesto of Paris, 11 July 2019; 

and the Declaration of Toledo “The Social and Solidarity Economy as a key driver for an 

inclusive and sustainable future”, of 4 December 2020.  

Recognizing the relevance of the contribution of social economy to the “European Pillar of 

Social Rights”, signed jointly by the European Parliament, the Council and the Commission, 

on 17 November 2017, at the Social Summit for Fair Jobs and Growth that that took place in 

Gothenburg, Sweden, whose Action Plan to implement the 20 principles set out in the 

European Pillar of Social Rights was presented in May 2021 under the Portuguese Presidency 

of the Council of EU. 

Recalling that the social economy is identified in the 2021 Annual Single Market Report as 

part of an industrial ecosystem, in the context of the update of 2020 EU industrial strategy 

and its priorities to accelerate the twin green and digital transitions and strengthen 

resilience and social cohesion.  

Considering the Porto Declaration of 8 May 2021, which underlines the importance of 

closely following and monitoring the implementation of the major goals of the European 

Pillar of Social Rights for 2030. 

Gathered in Cascais, on July 13, 2021, we decided to adopt the following principles and 

recommendations: 

- Reinforce the commitment to the guidelines formulated in the Declarations of 

Luxembourg, Bratislava, Ljubljana, Madrid, in the Manifesto “Pact for Impact” of Paris, in the 

Declaration of Toledo, assuming a common understanding of the values and principles of 

the Social Economy affirmed therein; and give due attention to the measures recommended 

in the Mannheim Declaration on Social Economy released at the European Summit on Social 

Economy on 27 May.  
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- Recommend to the EU and Member States the reinforcement of the commitment to social 

economy entities as instruments of resilience in the context of the economic and social crisis 

caused by COVID19, including them in European Financing Instruments and in national 

Recovery and Resilience Plans, in particular, with regard to the maintenance and creation of 

stable, decent and quality jobs; 

- Improve access to public and private financing for social economy entities, taking into 

account their specificities. At public level, in addition to specific programs for the social 

economy - at European, national and regional level - special attention should be given to the 

use of social criteria in public procurement, to the development of relational models with 

social economy bodies inspired by principle of solidarity and based on collaboration in the 

planning, design and execution of services and interventions aimed at raising the levels of 

social cohesion and protection and at recognizing the specificities of social economy entities 

in terms of State Aid. Special attention should also be given to the potential of social 

economy in order to achieve the emission reduction targets. At the private level, the 

development of intermediaries and investors with the capacity to understand the particular 

needs of these entities, including in the area of microcredit, ethical and cooperative finance, 

mutualistic funds and social impact bonds is particularly relevant. Priority should also be 

given to developing solutions that combine the public, private and social economy sectors;  

- Support the European Action Plan for the Social Economy, to be launched by the EU in the 

second half of 2021, with the aim of supporting existing social economy entities and social 

enterprises, as well as the creation of new entities, innovation and social investment, 

reinforcing the role of the social economy in the European Pillar of Social Rights and in 

boosting the Green and Digital Transitions; 

- Welcome the ‘Proximity, Social Economy and Civil Security’ industrial ecosystem, and 

reaffirm the role of public and private stakeholders, including social partners, to co-create 

the Transition Pathway for the green and digital transition and for strengthening resilience 

of social economy actors and enterprises in the single market;  

- Reinforce the commitment to the creation of instruments aimed at training and 

empowering social economy entities, through the involvement of its actors in the design and 

implementation of the Skills Agenda for Europe, in particular via the “Pact for Skills.  Such 

new instruments will take into account social economy specificities, namely its role in 

integration of individuals at risk of social exclusion and the relevance of innovation, social 
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entrepreneurship and volunteering in shaping appropriate responses to new social 

challenges. It is also essential to improve the management capacity of these entities, namely 

in terms of digitization and for the purposes of access to finance; 

-Strengthen the cooperation among Members States engaged in the promotion of the social 

economy by setting a biannual Work Plan of the Monitoring Committee of Luxembourg 

Declaration in cooperation with Civil Society where appropriate. 

- Invite public stakeholders at different level of governance to strengthen regional/local 

networks of social economy actors in order to foster economic growth and social inclusion 

policies in territories;  

- Recommend the structuring, within the scope of the EU and by mobilising the Erasmus Plus 

programme, of a coherent policy on education for the social economy in the curricula of all 

levels of education, including awareness-raising actions, professional training, exchanges 

between organizations and transnational cooperation, promoting from the first cycle of 

education, among children and young people, knowledge and participation in organizations 

founded by people, for the satisfaction of people's needs and interests, predominantly 

pursuing the common good; 

- Strengthen the promotion of cooperation between academia, research centres, statistical 

institutes and social economy entities and companies for the creation, establishment and 

dissemination of methodologies, good practice networks and statistical tools, including 

social economy satellite accounts, as well as studies and instruments for measuring social 

impact. 

Cascais, July 13, 2021   
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DECLARAÇÃO DE CASCAISDECLARAÇÃO DE CASCAISDECLARAÇÃO DE CASCAISDECLARAÇÃO DE CASCAIS    

Por um Plano de Ação Europeu para a Economia Social promotor do papel da Por um Plano de Ação Europeu para a Economia Social promotor do papel da Por um Plano de Ação Europeu para a Economia Social promotor do papel da Por um Plano de Ação Europeu para a Economia Social promotor do papel da 

economia social no economia social no economia social no economia social no Pilar Europeu dos Direitos SociaisPilar Europeu dos Direitos SociaisPilar Europeu dos Direitos SociaisPilar Europeu dos Direitos Sociais    

Em continuidade com as anteriores presidências do Comité de Monitorização da Declaração 

do Luxemburgo, assegurando o reforço da economia social nas políticas da UE, com especial 

relevo para o seu contributo para a criação e manutenção de empregos dignos, os 

representantes dos governos signatários adotam a presente Declaração, apresentada na 

reunião do Comité de Monitorização, realizada em Cascais, no dia 13 de julho de 2021. 

Reconhecendo que os danos provocados pela pandemia COVID19, com profundo impacto 

na saúde pública, e fortes réplicas nas economias e sociedades dos nossos países e no 

conjunto da UE, assim como a incerteza que provoca em todos os domínios da vida nas 

nossas comunidades, tornam mais relevante o papel da economia social no combate à crise 

social e em prol da coesão social e territorial. 

Reconhecendo que a economia social, na diversidade das entidades que a integram, 

impregnadas pelos valores comuns da cooperação, da democracia e da solidariedade, 

contribui para concretizar, em parceria com os setores público e empresarial privado 

tradicional, respostas mais ágeis, e de proximidade, aos efeitos da COVID19 em áreas 

cruciais da atividade económica e na ação social comunitária; mas também oferece soluções 

inovadoras para uma transição verde e digital justa, desempenhando um papel fundamental 

no fortalecimento da indústria e na resiliência da Europa, através do empreendedorismo 

coletivo. 

Reconhecendo que a economia social é uma realidade empresarial e social de primeiro nível 

na UE, presente em todos os setores da atividade económica, com 2,8 milhões de empresas 

e entidades, gerando 8% do PIB, representando 13,6 milhões de empregos, compartilhando 

os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas com relevo para o 8º 

objetivo: “Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e 

produtivo e o trabalho digno para todos”.   
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Considerando as recomendações da Declaração do Luxemburgo, “Roteiro para um 

ecossistema mais abrangente para as empresas da economia social”, de 4 dezembro de 

2015; da Declaração de Bratislava, “A economia social como ator chave na provisão de 

respostas eficazes aos desafios sociais na UE e no mundo”, de 1 dezembro de 2016; da 

Declaração de Liubliana, “Expansão das empresas de economia social na economia social e 

solidária: para uma cooperação mais sólida e estruturada entre a UE e o Sudeste Europeu”, 

de 25 abril de 2017; da Declaração de Madrid, “A economia social, um modelo empresarial 

para o futuro da UE”, de 23 maio de 2017; do Manifesto “Pact for Impact”, de Paris, 10 e 11 

julho de 2019; e da Declaração de Toledo “A Economia Social e Solidária como fator chave 

para a um futuro inclusivo e sustentável”, de 4 de dezembro de 2020. 

Reconhecendo a relevância do contributo da economia social para o “Pilar Europeu dos 

Direitos Sociais”, assinado conjuntamente pelo Parlamento Europeu, pelo Conselho e pela 

Comissão, em 17 de novembro de 2017, na Cimeira Social para o Emprego Justo e o 

Crescimento que se realizou em Gotemburgo, na Suécia, cujo Plano de Ação para a 

concretização dos 20 princípios enunciados no Pilar Europeu dos Direitos Sociais foi 

apresentado no mês de maio de 2021 no âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da 

UE. 

Recordando que a economia social é identificada no Relatório Anual do Mercado Único de 

2021 como parte de um ecossistema industrial, no contexto da atualização da estratégia 

industrial da UE para 2020 e das suas prioridades para acelerar as transições verde e digital 

e reforçar a resiliência e a coesão social. 

Considerando a Declaração do Porto de 8 de maio de 2021, que sublinha a importância de 

seguir de perto e monitorizar a implementação dos grandes objetivos do Pilar Europeu dos 

Direitos Sociais para 2030.  

Reunidos em Cascais, em 13 de julho de 2021, decidimos adotar os princípios e 

recomendações seguintes:   

- Reforçar o compromisso com as orientações formuladas nas Declarações do Luxemburgo, 

Bratislava, Liubliana, Madrid, no Manifesto “Pact for Impact” de Paris, e na Declaração de 

Toledo, assumindo o entendimento comum dos valores e princípios da Economia Social 

nelas afirmados; e dar a devida atenção às medidas recomendadas na Declaração de 
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Mannheim sobre Economia Social divulgada na Cimeira Europeia sobre Economia Social em 

27 de maio. 

- Recomendar à UE e aos Estados Membros o reforço da aposta nas entidades de economia 

social enquanto instrumentos de superação e resiliência no contexto da crise económica e 

social provocada pela COVID19, incluindo-as nos Instrumentos Europeus de Financiamento 

e nos Planos de Recuperação e Resiliência nacionais, em particular, no que concerne à 

manutenção e criação de emprego estável, decente e de qualidade;    

- Melhorar o acesso a financiamento público e privado por parte das entidades da economia 

social, tendo em consideração as suas especificidades. A nível público, para além de 

programas específicos para a economia social – de âmbito europeu, nacional e regional - 

deve ser dada especial atenção à utilização de critérios sociais na contratação pública, ao 

desenvolvimento de modelos relacionais com entidades da economia social inspirados no 

princípio da solidariedade e baseados na colaboração, no planeamento, conceção e 

execução de serviços e intervenções que visem a elevação dos níveis de coesão e proteção 

social, e ao reconhecimento das especificidades das entidades da economia social em 

matéria de auxílios de Estado. Deve também ser dada especial atenção ao potencial da 

economia social para atingir as metas de redução das emissões. A nível privado é 

particularmente relevante o desenvolvimento de intermediários e investidores com 

capacidade de compreender as necessidades particulares destas entidades, incluindo na 

área do microcrédito, das finanças éticas e cooperativas, dos fundos mútuos e dos títulos de 

impacto social. Deverá ainda ser dada prioridade ao desenvolvimento de soluções que 

combinem os setores público, privado e da economia social; 

- Apoiar o Plano de Ação Europeu para a Economia Social, a lançar pela UE no segundo 

semestre de 2021, com o objetivo de apoiar as entidades da economia social e as empresas 

sociais já existentes, assim como a criação de novas entidades, a inovação e o investimento 

sociais, reforçando o papel da economia social no Pilar Europeu dos Direitos Sociais e na 

dinamização das Transições Verde e Digital; 

- Acolher o ecossistema industrial de 'Proximidade, Economia Social e Segurança Civil' e 

reafirmar o papel das partes interessadas públicas e privadas, incluindo parceiros sociais, 

para co-criar o Caminho de Transição para as transições verde e digital e para fortalecer a 

resiliência dos atores da economia social e empresas no mercado único; 
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- Reforçar o compromisso com a criação de instrumentos destinados à formação e 

capacitação das entidades da economia social, através do envolvimento dos seus atores no 

desenho e implementação da Agenda de Competências para a Europa, em particular através 

do “Pacto para as Competências”. Esses novos instrumentos levarão em conta as 

especificidades da economia social, designadamente o seu papel na integração de 

indivíduos em risco de exclusão social e a relevância da inovação, do empreendedorismo 

social e do voluntariado na conformação de respostas adequadas aos novos desafios sociais. 

É ainda fundamental melhorar a capacidade de gestão destas entidades, nomeadamente a 

nível da digitalização e para efeitos de acesso a financiamento; 

- Reforçar a cooperação entre os Estados-Membros empenhados na promoção da economia 

social, estabelecendo um Plano de Trabalho Bianual do Comité de Monitorização da 

Declaração do Luxemburgo em cooperação com a Sociedade Civil sempre que se justifique. 

- Convidar as partes interessadas públicas, em diferentes níveis de governação, a fortalecer 

as redes regionais / locais de atores da economia social, a fim de promover o crescimento 

económico e as políticas de inclusão social nos territórios; 

- Recomendar a estruturação, no âmbito da EU, e mobilizando o programa Erasmus Mais, 

de uma política coerente de educação para a economia social nos currículos de todos os 

graus de ensino, incluindo ações de sensibilização, formação profissional, intercâmbios 

entre organizações e cooperação transnacional, fomentando, desde o primeiro ciclo de 

ensino, junto das crianças e jovens, o conhecimento e participação em organizações 

fundadas por pessoas, para satisfação de necessidades e interesses de pessoas, 

prosseguindo predominantemente o bem comum; 

- Reforçar o fomento da cooperação entre a academia, centros de investigação, institutos 

de estatística e entidades e empresas da economia social para a criação, estabelecimento e 

difusão de metodologias, redes de boas práticas e instrumentos estatísticos, incluindo 

contas satélite da economia social, assim como estudos e instrumentos de medição do 

impacto social.   

Cascais, 13 julho 20121 

 


