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Da prossecução do interesse geral à accountability nas Cooperativas de 
Solidariedade Social: uma análise interdisciplinar. 

 

 
Resumo 
As Cooperativas de Solidariedade Social são entidades que, por força da sua missão, 
traduzida na prossecução do interesse geral, ficam expostas a um escrutínio por parte 
da sociedade quanto à prossecução dos seus objetivos. Nesse sentido, por via da 
accountability, é possível divulgar todos os resultados obtidos bem como o cumprimento 
da legislação, mas para tal é necessário reunir um conjunto de informações. Para isso, 
o recurso a normas e ferramentas de apoio à gestão é fundamental. Através da consulta 
aos websites, podemos constatar o nível e o tipo de accountability realizado neste tipo 
de entidades.  
 

1. Introdução 
O presente estudo assenta numa investigação exploratória aos websites das 
Cooperativas de Solidariedade Social (CSS). O objetivo principal passa por analisar que 
tipo de accountability é realizada e que normativos de relato são seguidos pelas CSS. 
A accountability é cada vez mais abrangente e exigente, sendo que muitas destas 
entidades debatem-se com falta de recursos, o que pode ser um obstáculo a uma melhor 
accountability. As entidades que desenvolvem a sua atividade no setor da economia 
social estão cada vez mais expostas ao escrutínio da sociedade, que vem dando mais 
atenção às atividades desenvolvidas. Os recentes acontecimentos decorrentes da 
pandemia COVID 19 tornaram ainda mais evidente a importância do cumprimento da 
missão destas entidades e o relevo que deve assumir para o órgão de administração a 
exigência da accountability.  
 
Do ponto de vista contabilístico, as CSS integram-se no chamado setor das entidades 
sem fins lucrativos, estando sujeitos ao normativo contabilístico “Sistema de 
Normalização Contabilística para as Entidades sem fins lucrativos” (SNC-ESNL) 
aprovado pelo Decreto-Lei 158/2009, de 13 de julho, na versão que lhe foi dada pelo 
Decreto-Lei nº 98/2015, de 2 de junho. 
 
Em Portugal, a realidade organizativa a que corresponde o setor das entidades sem fins 
lucrativos é designada por “Economia Social”. Esta expressão identifica um conjunto de 
organizações que, no caso português, está legal e juridicamente bem determinado na 
Lei nº 30/2013, de 8 de maio, que aprovou a Lei de Bases da Economia Social (LBES).  
 
Tendo em conta os dados da última Conta Satélite para a Economia Social (CSES, 
2019), existem em Portugal 71886 entidades que integram este setor, repartidas por 
vários grupos de entidades, sendo: cooperativas (3,3%), mutualidades (0,1%), 
misericórdias (0,5%), fundações (0,9%), subsetores comunitário e autogestionário 
(2,3%) e associações com fins altruísticos (92,9%). No que diz respeito às atividades 
desenvolvidas por estas entidades assiste-se à predominância das atividades de 
cultura, comunicação e atividades de recreio, com 46,9%, seguidas das atividades 
religiosas com 11,9%, dos serviços sociais com 9,7%, entre outras. A Economia Social 
representa 6,1% do Emprego Remunerado da Economia Nacional e o seu contributo 
para o Valor Acrescentado Bruto (VAB) é de 3,0%. 
 
Assim, nos termos do art. 2.º da LBES, “entende-se por Economia Social o conjunto das 
atividades económico-sociais, livremente levadas a cabo por entidades referidas no art. 
4.º […]”, atividades estas que “têm por finalidade prosseguir o interesse geral da 
sociedade, quer diretamente quer através da prossecução dos interesses dos seus 
membros, utilizadores e beneficiários, quando socialmente relevantes”. 
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Desta definição ressaltam dois critérios delimitadores do conceito de Economia Social: 
a atividade desenvolvida e o fim prosseguido. De facto, o legislador associa a noção de 
Economia Social a um objeto social específico, traduzido no exercício de uma atividade 
económico-social, a qual terá por finalidade a prossecução de um interesse geral. 
 
O termo atividade económica significará que as entidades da economia social se guiam 
por uma eficiência na alocação dos recursos necessários para a produção dos bens ou 
a prestação dos serviços. Ter uma atividade económica é condição necessária para 
considerar que uma entidade integra o setor da Economia Social. Contudo, esta 
atividade não é apenas uma atividade económica, mas também uma atividade social. 
Estima-se que, com o estabelecimento desta ligação entre os termos “económico” e 
“social”, através de um hífen, o legislador pretendeu destacar que a atividade 
desenvolvida pelas entidades da Economia Social não tem uma finalidade lucrativa, mas 
a finalidade de satisfazer as necessidades dos membros, mediante a participação 
destes na referida atividade (mutualidade) e/ou a satisfação das necessidades da 
comunidade (Meira, 2013). 
 
Quanto ao critério da finalidade prosseguida — o interesse geral —, considera-se que 
este se prende não apenas com o facto de estas entidades prosseguirem fins sociais, 
surgindo como parceiros do Estado Social, cooperando com este na garantia de um 
mínimo vital de direitos económicos, sociais e culturais dos cidadãos, mas também com 
o seu peculiar modo de organização e funcionamento, distinto do setor público e do 
setor privado lucrativo, e refletido nos seus princípios orientadores, de entre os quais se 
destaca a este propósito o da “conciliação entre o interesse dos membros, utilizadores 
ou beneficiários, e o interesse geral”  , como será apresentado. Ora, quanto à 
prossecução deste interesse geral, o legislador admite que pode ser direta ou indireta 
através dos interesses dos membros, utilizadores e beneficiários (Meira, 2013). 
 
Enquanto entidades do setor da Economia Social, as CSS desenvolvem uma atividade 
económico-social que visa a prossecução do interesse geral. 
 
Estas entidades do setor da Economia Social não têm o seu valor unicamente afeto à 
sua atividade “comercial”, mas precisam de demonstrar, além do seu desempenho 
financeiro, o esforço e o valor social específicos da sua missão. Esse esforço e valor 
não estão espelhados nas demonstrações financeiras tradicionais (Lazkano & Beraza, 
2019). É com esta finalidade que surge o conceito de Contabilidade Social. 
Este conceito não é recente, embora não exista ainda harmonização a nível mundial, o 
que é demonstrado pela existência de várias teorias sobre o tema (Gray, Owen & Adams 
2009). As entidades, os bens e as transações são os elementos base da Contabilidade 
Social. As entidades podem deter ativos e incorrer em obrigações, decorrentes das 
transações diárias, sejam elas de natureza operacional, de investimento ou de 
financiamento (Pyatt, 1991). 
 
Esta temática tem vindo a evoluir com a existência de várias entidades a criarem 
diferentes bases de dados estatísticas. Assim, surgiu o conceito de Matriz da 
Contabilidade Social, que configura uma base de dados onde se registam as transações 
de determinados agentes económicos, durante um determinado período de tempo. O 
conceito de Matriz de Contabilidade Social foi criado por Stone em 1947. Este conceito 
permite a utilização de modelos lineares multissetoriais que são úteis em termos 
económicos (Mainar-Causapé, Ferrari & McDonald, 2018). 
 
Assim, a regulação do reporte social pode contribuir para promover a qualidade da 
divulgação social. Esta regulação poderá não ser suficiente porque muitos dos 
indicadores sociais e ambientais são complexos e a ligação entre sustentabilidade e 
desempenho financeiro continua a ser imprecisa.  A Contabilidade Social pode ter um 
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papel importante no uso de ferramentas complexas e pode ser o suporte que os 
gestores e restantes stakeholders necessitam para melhorar o nível da sustentabilidade 
organizacional (Zicari, 2021). 
 
Para Kunimi (2021), a Contabilidade Social é crucial para a sustentabilidade das 
atividades das entidades sem fins lucrativos, podendo contribuir para a promoção da 
sua accountability. 
 
Smith et al. (2017) defendem que a accountability deve ser considerada em múltiplas 
dimensões: ascendente, descendente, reativa e proativa, e orientada interna e 
externamente. Por outro lado, os mesmos autores definem Contabilidade Social não só 
como um instrumento de medida e de gestão para satisfazer as exigências de prestação 
de contas impostas externamente, mas também como um motor de comportamento que 
facilite a prestação de contas interna e que permita alcançar a missão/objetivos da 
entidade. 
 
As entidades sem fins lucrativos, onde se inserem as CSS, são um tipo de organização 
que está muito exposta, pois os seus responsáveis têm de gerir fundos que têm como 
missão a prestação de serviços que em muitos casos é vista como uma extensão do 
Estado (Smith et al., 2017). 
 
A Contabilidade Social socorre-se de ferramentas, construídas por organizações que 
pretendem contribuir para a normalização deste tipo de relato, a saber: AccountAbility 
1000, Balanced Scorecard, Global Reporting Initiative, Ethical Accounting Statement, 
Community Benefit Audit e Sociale Balans (Smith et al., 2017). De entre estas, faremos 
um enquadramento teórico das três mais adotadas (AccountAbility 1000, Balanced 
Scorecard, Global Reporting Initiative), de forma a podermos refletir sobre a sua 
aplicabilidade como modelos que proporcionem às CSS a divulgação requerida, a fim 
de evidenciar a prossecução do interesse geral. 
 
Este tipo de ferramentas é de mais difícil aplicação nas entidades sem fins lucrativos do 
que nas entidades com fins lucrativos. Esta maior dificuldade de implementação resulta 
de duas situações: (i) a missão das entidades é diferente, sendo que as com fins 
lucrativos é a obtenção de lucro e as sem fins lucrativos é a prestação e satisfação de 
necessidades sociais, logo é mais abrangente; (ii) a sobrevivência a longo prazo é mais 
simples nas entidades com fins lucrativos, pois os seus resultados sendo positivos a 
isso ajudam, enquanto nas entidades sem fins lucrativos a sustentabilidade financeira 
pode não ser, por si só, garante de realização da missão da entidade (Costa et al., 
2011). 
 
Depois de um breve enquadramento teórico, desenvolveremos um estudo de caso, 
prosseguindo com uma análise de conteúdo dos websites das CSS, para aferirmos da 
divulgação da accountability. 
 
Finalmente, apresentaremos as conclusões do estudo, de forma a avaliarmos se as CSS 
divulgam adequadamente os resultados alcançados, evidenciando a prossecução do 
interesse geral, ou seja, da sua missão. 
 

2. Enquadramento teórico 

 

2.1 O fim de interesse geral das cooperativas de solidariedade social  

As cooperativas de solidariedade social portuguesas inserem-se num movimento de 
reinvenção do modelo cooperativo iniciado em Itália, em 1990, com as cooperativas 
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sociais, movimento este que conduziu ao surgimento de cooperativas com um objetivo 
centrado, predominantemente ou exclusivamente, na prossecução de fins de interesse 
geral. 
 
Uma das principais razões apontadas para o surgimento destas cooperativas especiais, 
com um objetivo centrado predominantemente ou exclusivamente na prossecução do 
interesse geral, foi a inadequação das cooperativas convencionais para acomodar 
fenómenos empresariais inovadores caracterizados por um objetivo de interesse 
coletivo, pela ausência de fim lucrativo e por um modo de organização baseado em 
princípios democráticos e participativos. 
 
Este movimento trouxe consigo mudanças significativas na configuração do escopo/fim 
das cooperativas. Este não tem de ser "exclusivamente mutualista", podendo ser 
"predominantemente mutualista". Não tem de ser prosseguido apenas de forma direta, 
podendo, excecionalmente, e desde que preenchidas determinadas condições, ser 
prosseguido indiretamente. Não tem de responder predominantemente aos interesses 
dos cooperadores, podendo responder predominantemente aos interesses da 
comunidade. 
 
O fim mutualístico das cooperativas não se circunscreve, por isso, à satisfação das 
necessidades dos seus membros (fim mutualístico interessado ou egoísta), devendo 
atender, igualmente, aos interesses da comunidade onde a cooperativa desenvolve a 
sua atividade (fim mutualístico desinteressado ou altruísta). 
 
O regime jurídico das cooperativas de solidariedade social consta de um diploma 
próprio, o Decreto-Lei nº 7/98, de 15 de janeiro.  
 
Nos termos do art. 2.º deste diploma: “1 - São cooperativas de solidariedade social as 
que através da cooperação e entreajuda dos seus membros, em obediência aos 
princípios cooperativos, visem, sem fins lucrativos, a satisfação das respetivas 
necessidades sociais e a sua promoção e integração, nomeadamente nos seguintes 
domínios: a) Apoio a grupos vulneráveis, em especial a crianças e jovens, pessoas com 
deficiência e idosos; b) Apoio a famílias e comunidades socialmente desfavorecidas com 
vista à melhoria da sua qualidade de vida e inserção socioeconómica; c) Apoio a 
cidadãos portugueses residentes no estrangeiro, durante a sua permanência fora do 
território nacional e após o seu regresso, em situação de carência económica; d) 
Desenvolvimento de programas de apoio direcionados para grupos alvo, 
designadamente em situações de doença, velhice, deficiência e carências económicas 
graves; e) Promoção do acesso à educação, formação e integração profissional de 
grupos socialmente desfavorecidos. 2 - Além dos enumerados no número anterior, as 
CSS podem desenvolver outras ações que apresentem uma identidade de objeto com 
as previstas no número anterior e, nos limites do Código Cooperativo, prestar serviços 
a terceiros”.  
 
Nas áreas não cobertas pela regulação constante do Decreto-Lei nº 7/98, de 15 de 
janeiro, aplicar-se-ão, de modo direto, as normas mais gerais do Código Cooperativo, 
que menciona o ramo das cooperativas de solidariedade social na al. l) do nº1 do art. 
4.º. Por sua vez, o nº4 deste mesmo artigo dispõe que “As cooperativas de solidariedade 
social que prossigam os objetivos previstos no artigo 1.º do Estatuto das Instituições 
Particulares de Solidariedade Social (EIPSS), aprovado pelo Decreto-Lei nº 119/83, de 
25 de fevereiro, com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 172-A/2014, de 14 de 
novembro, e que sejam reconhecidas nessa qualidade pela Direção-Geral da Ação 
Social, são equiparadas às instituições particulares de solidariedade social, aplicando-
se-lhes o mesmo estatuto de direitos, deveres e benefícios, designadamente fiscais”. 
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Prevê-se, deste modo, uma equiparação das CSS às IPSS, aplicando-se-lhes o mesmo 
estatuto de direitos, deveres e benefícios previsto no EIPSS. O reconhecimento por 
equiparação a IPSS das CSS que prossigam os objetivos previstos no Estatuto das 
IPSS obedecerá às regras previstas no Despacho nº 3859/2016 do Ministério do 
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Nos termos do referido diploma (art. 1.º), 
tal reconhecimento poderá ser requerido pela própria cooperativa à Direção-Geral da 
Segurança Social (DGSS), devidamente instruído (art. 2.º), seguindo-se a emissão de 
um parecer fundamentado quanto ao pedido por parte do Centro Distrital da Segurança 
Social da área da sede da cooperativa (art. 3.º). Posteriormente, o processo seguirá 
para a DGSS, que, após avaliação, proferirá despacho de concessão ou recusa do 
reconhecimento (art. 4.º). 
 
Da noção legal acima referida resulta que estas cooperativas prosseguem, a título 
principal ou exclusivo, um fim mutualístico desinteressado ou altruísta, que o legislador 
designa de “fins de solidariedade social”, o qual se concretiza numa clara missão de 
assistência a situações de vulnerabilidade social e económica, assentando num 
paradigma de intervenção social, dando expressão aos valores do altruísmo e da 
solidariedade, contribuindo para a efetivação dos direitos sociais. 
 
Pelo facto de basearem toda a sua atividade nos valores da solidariedade e do 
altruísmo, o regime jurídico das cooperativas de solidariedade social apresenta certas 
peculiaridades, quer no que respeita às categorias de membros, quer quanto à estrutura 
orgânica, quer quanto ao regime económico. 
 
Em matéria de regime económico, nas cooperativas de solidariedade social é proibida 
a distribuição de excedentes entre os membros, o que significa que todos os excedentes 
reverterão, obrigatoriamente, para reservas. Esta impossibilidade de distribuir 
excedentes resulta do facto de estas cooperativas desenvolverem a sua atividade 
principalmente no interesse da comunidade, ou seja, prosseguirem um fim mutualístico 
desinteressado ou altruísta. 
 
Ora, o regime jurídico dos excedentes e seu retorno aos cooperadores assenta no 
pressuposto de uma cooperativa que prossegue um fim mutualístico principalmente ou 
exclusivamente interessado ou egoísta. Efetivamente, os excedentes são os resultados 
positivos que decorrem da prossecução do escopo mutualístico pela cooperativa, 
correspondendo à diferença entre as receitas e os custos das operações que a 
cooperativa desenvolve com os seus membros cooperadores. Trata-se de um valor 
provisoriamente pago a mais pelos cooperadores à cooperativa ou pago a menos pela 
cooperativa aos cooperadores, como contrapartida da participação destes na atividade 
da cooperativa. 
 
Note-se que esta impossibilidade de fazer retornar os excedentes aos cooperadores 
implica que as reservas livres criadas com os excedentes anuais líquidos que 
remanesçam não serão em caso algum repartíveis. Sendo assim, quando o cooperador 
sai da cooperativa de solidariedade social, por demissão ou por qualquer outra via, não 
terá direito à quota-parte das reservas não obrigatórias repartíveis. 
 
Este fim mutualista desinteressado ou altruísta implica que o princípio da devolução 
desinteressada seja mais intenso nas cooperativas de solidariedade social. 
Efetivamente, em caso de liquidação de uma cooperativa de solidariedade social, a que 
não suceda outra entidade cooperativa do mesmo ramo, o saldo de todas as reservas 
(obrigatórias ou voluntárias) reverte para outra cooperativa de solidariedade social, 
preferencialmente do mesmo município, a determinar pela federação ou confederação 
representativa da atividade principal da cooperativa (Meira, 2020). 
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2.2 Conceito de Accountability 
 

 
Accountability é muitas vezes considerado sinónimo de avaliação, e confundido com 
conceitos tais como capacidade de resposta, responsabilidade e eficácia. No entanto, 
este conceito é muito amplo e complexo, tendo sido definido por vários autores como a 
assunção de responsabilidade por todas as decisões tomadas, incluindo a sua 
explicação e justificação (Edwards & Hulme, 1995; Gray, et al., 2008; Peters, 1983; 
Bovens, 2006). 

Muito frequentemente, associa-se Accountability a boa governação ou a comportamento 
socialmente responsável, fator muito relevante no que diz respeito às entidades da 
Economia Social.  

Segundo Tomé, Bandeira, Azevedo & Costa (2019, estas entidades confrontam-se cada 
vez mais com desafios  por parte dos seus stakeholders, nomeadamente: (i) pelo 
Estado, quer pela parceria preferencial que mantém com estas entidades, ou pela sua 
função de regulador e/ou supervisor; (ii) pelas entidades privadas com fim lucrativo, com 
as quais,  através de programas de responsabilidade social corporativa, promovem 
relacionamentos de colaboração; (iii) pela necessidade  de abertura à realidade interna 
e externa e de aumento do seu nível de eficiência e eficácia, facilitando o acesso e 
perceção do seu comportamento socialmente responsável, credibilidade e 
transparência a todos os níveis (económico, social e ambiental).  

Connolly & Kelly (2011) e Becker (2018) defendem que as entidades sem fins lucrativos 
têm vindo a  desenvolver iniciativas e atividades de prestação de contas para além dos 
requisitos mínimos legais, aumentando a transparência e a boa governação. A maior 
transparência ajuda a moldar a opinão pública relativamente à confiança, reputação, 
perceção e atitude dos financiadores, pois existe conhecimento do modo como os 
fundos estão a ser utilizados, sendo promovido um grau de confiança aos stakeholders, 
atestando-se que os recursos estão alocados corretamente (Becker, 2018). 

Todas estes entendimentos sugerem a diversidade de dimensões que a accountability 
destas entidades envolve. 

O acréscimo de requisitos correspondente implica planeamento e desenvolvimento 
eficaz das atividades, promoção da avaliação de resultados e sua divulgação, quer no 
cumprimento das obrigações legais, como de outros parâmetros expressos 
voluntariamente, mas que possam ajudar a aumentar a sua accountability. 

Santos, Ferreira, Marques, Azevedo & Inácio (2019) salientam a importância do controlo 
interno de qualidade, como garante de boas práticas de accountability, de alinhamento 
e integração de todas as partes interessadas, elevando os níveis de desempenho e de 
confiança, contribuindo, simultaneamente, para o crescimento da entidade e para o 
desenvolvimento sustentável da comunidade.  
 

2.3 Ferramentas da Contabilidade Social 
 
Nesta secção iremos abordar apenas três normativos de apoio à gestão do desempenho 
organizacional e de divulgação social, sendo eles o Balanced Scorecard, Global 
Reporting Initiative (GRI) e o AccountAbility 1000. 
 
O resultado da partilha de conhecimentos por parte de vários consultores, 
investigadores e da indústria foi o desenvolvimento das diretrizes do GRI. Estas 
diretrizes são as mais proeminentes e que suportam grande parte da divulgação não 
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voluntária, que se traduz na produção de relatórios de sustentabilidade (Dumay et al., 
2010). 
 
As diretrizes do GRI assentam em princípios que devem ser tidos em consideração na 
elaboração dos relatórios de divulgação. Esses princípios são: a inclusão dos 
stakeholders, o contexto da sustentabilidade, a materialidade, a completitude, o 
equilíbrio, a comparabilidade, a exatidão, a tempestividade e a clareza (GRI, 2020). 
 
A evolução das normas de relato financeiro tem vindo a criar uma convergência com o 
relato das áreas da responsabilidade social. Os principais organismos reguladores do 
relato financeiro, o International Accounting Standards Board (IASB) e United States 
Financial Accounting Standards Board (FASB), já por si criam barreiras à existência de 
uma harmonização no relato. No entanto, no que respeita à harmonização do relato 
financeiro e não financeiro (onde as questões sociais são enquadradas), as normas do 
GRI têm ganho uma relevância muito significativa, sendo as que têm sido mais 
adotadas. Uma das principais razões do ganho de relevância é a facilidade de 
fornecimento de informação útil para a tomada de decisões (Tschopp & Nastanski, 
2014). A harmonização do relato financeiro e não financeiro é uma luta de anos de parte 
dos opositores, que invocam como principal argumento a inadequação das normas a 
todos os países, dada a diversidade do  ambiente social, político e económico (Freeman, 
1984).  
 
A necessidade de divulgar práticas sociais, ambientais e sustentáveis tem vindo a 
crescer, sendo que o conceito de sustentabilidade tem sido um dos que mais 
notoriedade tem assumido. A sociedade em geral tem tomado consciência da 
necessidade de não hipotecar as gerações futuras com as decisões do presente. Dois 
dos setores que não podem falhar nesta questão são o setor público e o setor da 
Economia Social. Neste contexto, o relato não financeiro tem visto a sua importância a 
crescer e as normas GRI em particular têm ganho destaque (Dumay et al., 2010). 
 
Assim, a prestação de contas tornou-se uma questão altamente relevante para a maioria 
das entidades, independentemente do setor em que se integrem, com a consequente 
necessidade de se tornarem mais transparentes no relato do seu desempenho social e 
ambiental (Traxler et al., 2020). 
 
Outra ferramenta muito usada foi a criada por Robert Kaplan e David Norton no início 
da década de noventa, o Balanced Scorecard. Esta ferramenta assenta na elaboração 
de vários indicadores que permitem avaliar a organização em quatro áreas principais 
(financeira, clientes, processos internos e inovação e aprendizagem) (Kaplan & Norton, 
1996). A perspetiva financeira está intimamente ligada ao desempenho financeiro, muito 
importante nas entidades cujo objetivo é a obtenção de lucro. A perspetiva dos clientes 
é aquela que aborda a relação entre a organização e esse grupo de stakeholders que 
se importam com a criação de valor para si próprios. A perspetiva dos processos 
internos interliga-se com as duas anteriores, tendo como objetivo aperfeiçoar os 
processos para melhoria do desempenho organizacional. Por último, temos a perspetiva 
da inovação e aprendizagem, cujo objetivo é melhorar as capacidades subaproveitadas 
da organização (Kaplan, R. S.; Norton, 1992). O Balanced Scorecard é reconhecido 
como uma ferramenta aplicada fundamentalmente a entidades com fins lucrativos. 
Apesar disso, existem muitas entidades públicas e entidades sem fins lucrativos que 
utilizam o Balanced Scorecard. Para que esta ferramenta funcione neste segundo tipo 
de entidades (públicas e sem fins lucrativos) existe a necessidade de ajustar o modelo 
original, no qual a perspetiva mais relevante é a dos clientes por troca com a perspetiva 
financeira (Niven, 2003). 
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Por último, abordamos as normas da AccountAbility 1000 (AA1000), que foram criadas 
por uma empresa – a AccountAbility – que se preocupou em criar um referencial de 
divulgação ligado à sustentabilidade. Esse referencial assenta em quatro princípios: 
inclusão, materialidade, capacidade de resposta e impacto (AccountAbility, 2018).  
 
 
  

 
Figura 1 - Os Princípios da Accountability 1000 (Fonte: AccountAbility, 2018) 

 
Este modelo assenta em várias premissas que constam do relato financeiro, mas não 
se tem conseguido impor de forma tão consensual como acontece com as normas do 
GRI (Rasche & Esser, 2006). 
Jones e Mucha (2014) defendem que as entidades sem fins lucrativos têm a obrigação 
de avaliar e relatar o desempenho da sustentabilidade, por forma a prestar contas dos 
seus impactos ambientais, culturais, económicos e sociais, quer sejam positivos e/ou 
negativos nas comunidades que servem, pois como o seu propósito é servir o público, 
o interesse da avaliação da sustentabilidade e a elaboração de relatórios não só são 
possíveis, como podem efetivamente oferecer várias vantagens práticas às 
organizações, no cumprimento das suas missões.  
 

3. Metodologia e apresentação de resultados 

O estudo de caso que nos propomos desenvolver apoia-se numa metodologia 

qualitativa, através da análise de conteúdos dos websites institucionais de várias CSS. 

Partindo de uma população de cento e sessenta e oito (168) CSS, atualmente registadas 

no Instituto de Segurança Social, em Portugal (abril de 2022), procuramos estabelecer 

uma amostra representativa para a análise dos procedimentos de divulgação 

prosseguidos por estas entidades. 

Esta amostra, que se pretende que tenha um nível de confiança de 90% e um erro 

amostral de 10%, ascende a trinta e cinco CSS a analisar, tendo sido aleatoriamente 

selecionadas entre a base de dados atrás mencionada. No entanto, verificámos que a 

distribuição geográfica das CSS se encontrava desequilibrada, havendo alguns distritos 

que ficariam sem representação, pelo que optámos por incluir mais três CSS para 

podermos obter uma cobertura total de todos os distritos de Portugal Continental. As 

únicas exceções foram os distritos de Castelo Branco e Guarda que, pelo facto de 

existirem apenas uma CSS em cada distrito e por uma questão de confidencialidade, 
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foram excluídos. Também por uma questão de confidencialidade, referenciámos as CSS 

numericamente (exemplo: Coop 1, Coop 2, etc.) 

Assim, a representatividade geográfica da amostra final (trinta e oito CSS) apresenta-

se como segue no Gráfico 1: 

 

Gráfico 1 – Representatividade da amostra (CSS analisadas vs CSS por Distrito) (Fonte: Elaboração 
Própria) 

Relativamente às atividades desenvolvidas por estas CSS, são diversas as áreas de 

intervenção e respetivos públicos-alvo, sendo que a área de maior concentração de 

atividade é a de Pessoas Deficientes – Apoio Social, sem alojamento (ver Gráfico 2). 

 

 

Gráfico 2 – Número de CSS por área de atuação (Fonte: Elaboração Própria) 
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Todas as CSS analisadas têm o estatuto, por equiparação, de IPSS (Instituição 

Particular de Solidariedade Social), sendo que quatro ainda são consideradas 

Instituições de Utilidade Púbica (Coop 1, 15, 18 e 32) e duas são ONGPD (Organizações 

não Governamentais das Pessoas com Deficiência) - (Coop 15 e Coop 36). 

Na análise dos websites institucionais das trinta e oiti CSS foram analisadas as 

divulgações financeiras e não-financeiras dos anos de 2019, 2020 e 2021. De salientar 

que a divulgação dos dados de 2021 é legalmente requerida a 31 de maio de 2022 

(Decreto-Lei 172-A/2014) e que, embora a pesquisa tenha sido efetuada depois dessa 

data (entre 1 e 6 e junho), nos deparámos com a falta de elementos relativos a esse 

último ano, podendo indiciar algum atraso no cumprimento legal da declaração. 

Encontrámos ainda algumas CSS que não dispõem de website (três - Coop 17, Coop 

22 e Coop 36), outras que não procedem a qualquer tipo de divulgação ou o fazem de 

forma incompleta, como evidenciámos no gráfico 3, a seguir apresentado: 

 

Gráfico 3 – Relatórios e Contas entre 2019 e 2022 (Fonte: Elaboração Própria) 

Constatámos que a maioria das CSS relata adequadamente, mediante os parâmetros 

exigidos (55,3%), havendo no entanto espaço para melhoria nos casos em que o relato 

é insuficiente ou deficiente (28,9%). Ressalta-se, pela negativa, a existência de 

entidades que não cumprem de todo com a divulgação minimamente exigida (seis CSS 

= 15,8%). 

O referencial contabilístico seguido pelas entidades analisadas é sobretudo o SNC-

ESNL: (vinte e sete) que corresponde a 71,1% da amostra. No entanto, 7,9% (três CSS 

– Coop 6, Coop 8 e Coop 33) utilizam o Sistema de Normalização Contabilística (SNC) 

e em 13,2% dos casos não é especificado ou não foi possível identificar o sistema 

utilizado por falta de dados ou devido a poderem estar dispensadas da aplicação deste 

normativo. 

Foi ainda analisada a existência de Plano de atividades, Orçamentos e Relatórios de 

Atividades, no mesmo período temporal, tendo-se verificado que vinte e quatro CSS 

(63,2%) dispõem destes elementos e sete CSS (18,4%) não os utilizam ou não os 

divulgam. Os restantes apresentam-se incompletos.  

Tentámos ainda encontrar alguma referência a Relatórios de Sustentabilidade ou de 

Responsabilidade Social, que não encontrámos em nenhum dos casos analisados.  
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No caso das entidades que tinham corretamente procedido à divulgação contabilística 
adequada (vinte e uma) verificámos adicionalmente o recurso a planeamento 
estratégico por parte de dez entidades – 47,6% (Coop 1, 4, 6, 13, 15, 20, 29, 30, 32 e 
35), com determinação de eixos de atuação, boa identificação de objetivos estratégicos, 
indicadores e metas a atingir, embora essa informação não seja requerida legalmente 
(Gráfico 4). Cinco destas entidades apresentam Relatório de Gestão (Coop 14, 15, 30, 
33 e 35), através do qual divulgam estes parâmetros e os resultados obtidos. 

 
Verificámos ainda que algumas entidades (14,3%) apresentam objetivos estratégicos 

definidos e avaliados, 4,8% apresentam objetivos estratégicos, mas sem avaliação dos 

resultados e 33,3% não vai além do relato contabilístico exigido. Consideramos estes 

resultados como um bom índice de reporte não financeiro, e que a tendência parece ser 

a de maior adoção destas práticas de relato. 

Entre as dez CSS que apresentavam informação financeira incompleta, analisámos as 

peças disponíveis e verificou-se a inexistência de planeamento estratégico na 

totalidade, embora uma das CSS apresentasse objetivos estratégicos e respetivos 

resultados, e três CSS referissem ter objetivos estratégicos, mas não apresentassem 

qualquer avaliação. 

Das CSS que demonstraram alguma dificuldade de divulgação, em pelo menos um dos 

anos em análise ou pela não apresentação de todas as DF (demonstrações financeiras) 

exigidas, não se estabeleceu a correlação com o uso de plano estratégico, mas 

constatou-se que algumas CSS estarão a começar a estabelecer objetivos estratégicos 

e a avaliar e divulgar os seus resultados (Gráfico 5). Destas apenas uma elabora 

Relatório de Gestão (Coop 21). 

 

 

Gráfico 4 – Número de CSS com divulgação (Fonte: Elaboração Própria) 
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Gráfico 5 - Número de CSS com divulgação incompleta (Fonte: Elaboração Própria) 

  

Do ponto de vista de utilização de outras ferramentas de Contabilidade Social, 

nomeadamente, AccountAbility 1000, the Balanced Scorecard, the Global Reporting 

Initiative, the Ethical Accounting Statement, the Community Benefit Audit e Sociale 

Balans (Smith et al., 2017), apenas uma das CSS analisadas (Coop 10) declara 

explicitamente que o seu Plano de Ação foi “alicerçado numa visão estratégica utilizando 

para o efeito o Mapeamento do Balanced Scorecard”, mas é uma das entidades que 

não apresenta as suas DF, podendo, por um lado, parecer estar a evoluir no sentido de 

procurar ferramentas de gestão interna e externa que lhes poderia permitir um nível de 

divulgação com maior rigor e incluindo mais dimensões, considerando diversos tipos de 

stakeholders, mas por outro lado, não está a cumprir com a divulgação mínima requerida 

legalmente. 

No que respeita ao Balanced Scorecard, as entidades que revelaram ter planeamento 

estratégico, com definição de objetivos estratégicos, indicadores, metas e resultados 

(mesmo que em alguns casos sem avaliação final) foram consideradas como 

utilizadoras desta ferramenta. 

Nenhuma das outras ferramentas está a ser atualmente utilizada por qualquer das CSS 

em estudo (ver gráfico 6). 
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Gráfico 6 – Tipo de Ferramentas de Relato/Contabilidade Social utilizadas (Fonte: Elaboração Própria) 

 

CONCLUSÕES 

A necessidade de divulgar práticas sociais, culturais, económicas, ambientais e 
sustentáveis tem vindo a crescer, mas, embora extensível a todos os setores, encontra 
especial relevância nos setores público e no setor da Economia Social, que 
obrigatoriamente se devem tornar mais transparentes no relato do seu desempenho em 
todas estas dimensões.  
 
No que respeita à Economia Social, a LBES define que as atividades desenvolvidas por 
estas entidades têm de “prosseguir o interesse geral da sociedade, quer diretamente 
quer através da prossecução dos interesses dos seus membros, utilizadores e 
beneficiários, quando socialmente relevantes”. O legislador associa a noção de 
Economia Social a um objeto social específico, traduzido no exercício de uma atividade 
económico-social, a qual terá por finalidade a prossecução de um interesse geral. 
 
Estas entidades prosseguem fins sociais, o que se projeta no seu modo de organização 
e funcionamento, distinto do setor público e do setor privado lucrativo, especialmente 
refletido pela “conciliação entre o interesse dos membros, utilizadores ou beneficiários, 
e o interesse geral”, tal como determinado nos seus princípios orientadores. 
 
As entidades de Economia Social não têm, pois, o seu valor unicamente afeto à sua 

atividade “comercial”, mas precisam de demonstrar, além do seu desempenho 

financeiro, o esforço e o valor social específicos da sua missão. Torna-se imperativa a 

avaliação e relato do impacto gerado na comunidade onde a entidade se integra, 

promovendo a sua accountability e gerando, simultaneamente, vantagens práticas para 

as entidades, no cumprimento das suas missões. 
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As cooperativas de solidariedade social, enquanto entidades do setor da Economia 
Social, desenvolvem uma atividade económico-social que visa, predominantemente ou 
exclusivamente, a prossecução do interesse geral. 
 
O objetivo destas entidades assenta na assistência a situações de vulnerabilidade social 
e económica, desenvolvendo a sua missão através da intervenção social, claramente 
baseada nos valores do altruísmo e da solidariedade. 
 
Deparamo-nos, pois, com o problema central deste estudo, quanto à evidência da 
prossecução do interesse geral por parte das CSS, que nos conduziu à pesquisa de 
ferramentas de relato não-financeiro, que pudessem proporcionar a divulgação 
requerida. 
 
Embora ultimamente se vá assistindo a um esforço de convergência entre as normas 
de relato financeiro com o relato das áreas da responsabilidade social, a harmonização 
no relato tem-se mostrado deficiente e com dificuldades em ultrapassar diversas 
questões, em especial, a adequação das normas a todos os países, em função do 
ambiente social, político e económico diferenciado. 
 
Vários autores consideram a Contabilidade Social crucial para a gestão das atividades 
das entidades sem fins lucrativos, essencial para os gestores e stakeholders em geral, 
com grande impacto na promoção da melhoria contínua da sustentabilidade 
organizacional. A Contabilidade Social é definida não só como um instrumento de 
avaliação e de gestão para satisfazer as exigências de prestação de contas impostas 
externamente, mas também como uma prática facilitadora da prestação de contas 
interna e da prossecução da missão e objetivos da entidade.  
 
De entre vários normativos de apoio à gestão do desempenho organizacional e de 
divulgação social, que visam contribuir para a normalização do relato não financeiro, 
elegemos três para um estudo empírico mais pormenorizado, nomeadamente o 
Balanced Scorecard, Global Reporting Initiative (GRI) e o AccountAbility 1000. 
 
O Balanced Scorecard assenta na divisão da atividade da instituição em quatro 
perspetivas principais (financeira, clientes, processos internos e inovação e 
aprendizagem), que são avaliadas através de indicadores previamente definidos, 
levando ao conhecimento e relato da performance da organização. No caso das 
entidades sem fins lucrativos, existe a necessidade de ajustar o modelo original, onde a 
perspetiva mais relevante é a dos clientes por troca com a perspetiva financeira. 
 
No que respeita à harmonização do relato financeiro e não financeiro, as normas do GRI 
têm ganho uma relevância muito significativa, atendendo à facilidade de fornecimento 
de informação útil para a tomada de decisões, com que as mesmas são identificadas. 
 
As normas da AccountAbility 1000 (AA1000) surgem como um referencial de divulgação 
ligado à sustentabilidade, assente em quatro princípios: inclusão, materialidade, 
capacidade de resposta e impacto. Este normativo não tem tido o mesmo nível de 
aceitação que as normas do GRI. 
 
O estudo de caso desenvolvido pretendeu evidenciar o estado de arte da divulgação 

(financeira e não financeira) das CSS, e sua evolução ao longo dos anos de 2019, 2020 

e 2021, tendo-se baseado numa metodologia qualitativa, através da análise de 

conteúdos dos websites institucionais de trinta e oito CSS de Portugal Continental, 

amostra com um nível de confiança de 90% e um erro amostral de 10%. 
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A área de intervenção social com maior predominância é a de Pessoas Deficientes – 

Apoio Social, sem alojamento, entre os diversos públicos-alvo da amostra (55,3%). 

A análise dos websites institucionais referidos foi efetuada entre 1 e 6 de junho de 2022, 
data posterior à data de divulgação dos dados de 2021, legalmente requerida a 31 de 
maio de 2022.  Esta pesquisa centrou-se, numa primeira fase, apenas na divulgação 
das demonstrações financeiras (DF) e Relatórios e Contas por parte das CSS da 
amostra, tendo-se constatado que a maioria das CSS relata adequadamente (55,3%) 
os dados financeiros anuais, legalmente exigidos. 
Das vinte e uma CSS com divulgação contabilística adequada, verificámos a existência 

de divulgação de informação não-financeira, mediante o recurso a planeamento 

estratégico, com definição de objetivos, sua avaliação e divulgação de resultados, 

cobrindo diversas áreas de intervenção da entidade e diversos stakeholders. 

No entanto, em nenhuma das entidades objeto de estudo foi encontrada qualquer 
referência a Relatórios de Sustentabilidade ou de Responsabilidade Social. 
 
Quanto à utilização de outras ferramentas de Contabilidade Social, nomeadamente, 

AccountAbility 1000, Balanced Scorecard e Global Reporting Initiative, apenas uma das 

CSS analisadas (Coop 10) declara explicitamente a utilização do Balanced Scorecard. 

Todavia, consideramos que as CSS que demonstraram recorrer a planeamento 

estratégico (dez), ou que utilizaram objetivos estratégicos com ou sem avaliação (três e 

quatro respetivamente), adotam na prática o mesmo tipo de metodologia subjacente ao 

Balanced Scorecard, ainda que não de forma expressa, evidenciando uma tendência de 

melhoria substancial em termos de relato não-financeiro. 

Como avaliação final da prossecução do interesse geral por parte das CSS analisadas, 

concluímos que ainda há um largo caminho a percorrer no sentido de que a divulgação 

destas entidades evolua e, efetivamente, possa relatar adequadamente o impacto 

gerado junto dos seus membros e das suas comunidades, em reforço da sua 

accountability. Salientamos o manifesto esforço que se verifica na melhoria destes 

processos. 

Seria expectável que as boas práticas que já se vão evidenciando por parte de algumas 

das CSS analisadas pudessem servir de exemplo às demais entidades do setor da 

Economia Social, através de um processo de benchmarking. O ideal seria uma 

uniformização de metodologias a seguir. 
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