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Falar do Terceiro Sector implica
desde logo uma discussão sobre a
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sector não é o primeiro, e termos
como “economia social” não seriam
mais correctos? Teóricos e estudiosos
esgrimam argumentos e contrapontos.
Como perceber um sector cujas
organizações têm várias formas
legais e vários tipos de estatuto?
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do Conselho Português dos
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xplicar o Terceiro Sector em
Portugal não é fácil. As formas legais
de Organizações do Terceiro Sector
(OTS) em Portugal são as Associações,
as Fundações, as Instituições de
Desenvolvimento Local, as Misericórdias,
os Museus, as Organizações Não
Governamentais para o Desenvolvimento
(ONGD), as Associações Mutualistas e as
Cooperativas, estas por sua vez podem
ter estatuto de Instituições Particulares de
Solidariedade Social (IPSS), de Utilidade
Pública e outros. Respondem a tutelas
ministeriais diferentes, e não há uma
lista compilada em nenhum órgão oficial
de todas elas, nem bases de dados
públicas onde possam ser consultados
dados relevantes sobre os seus relatórios
de actividades e contas. Pouco se
sabe sobre as cerca de 30 mil OTS em
Portugal. Mas serão 30 mil ou apenas
duplicações de estatutos e formas,
quando uma Fundação pode ser uma
IPSS e uma Associação uma ONGD?
Se olharmos para as tendências
internacionais do sector vemos
claramente que as apostas são na
transparência e responsabilização
(accountability) e numa comunicação
dos impactos do seu trabalho. A
criatividade, a inovação social e o
empreendorismo são os pontos fortes de
qualquer organização que queira ter um
posicionamento na sociedade e provocar
a mudança social que todas as OTS
devem preconizar. Fortes componentes
de pensamento e planeamento
estratégico para concretizar a sua visão e
mecanismos de avaliação de impacto são
cruciais para isso.
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“

A criatividade, a inovação
social e o empreendorismo
são pontos fortes de
qualquer organização
que queira ter um
posicionamento
na sociedade…

“

No Terceiro Sector em Portugal nem
sempre as boas práticas internacionais
encontram porto seguro. O Terceiro Sector
tem problemas identificados: dificuldades
de comunicação interna e externa, ineficazes mecanismos de gestão, ausência ou
ineficiência de planeamento, entre outros.
Muitas não têm um plano estratégico, não
têm mecanismos de avaliação de impacto,
nem estratégias de comunicação, sustentabilidade financeira e planos departamentais.
Não potenciam as suas capacidades criativas e de inovação, não exploram parcerias
com largos benefícios, nem conhecem o
conceito de negócio social. Têm poucos recursos humanos, poucos recursos materiais
e poucos recursos financeiros.
Têm também potencialidades identificadas:
causas mobilizadoras, trabalho efectivo,
apoio a populações marginalizadas,
promoção de direitos e valores, capacidade
de resposta a problemas identificados,
mudança social, apenas para citar algumas.
O que é um facto é que essas organizações
ajudam a minimizar os danos de desastres
ambientais, previnem discriminações em
locais de emprego, reabilitam o património,
promovem o respeito pelas culturas e
povos, apoiam vítimas de vária ordem,
incluem socialmente indivíduos com
deficiências ou incapacidades, denunciam
situações de abuso e negligência,
promovem ideias inovadoras e mudanças
legislativas. Estas organizações apoiam
milhares de pessoas directamente e
milhões indirectamente. Estima-se que
empreguem mais de 4% da população
portuguesa, numa altura em que as taxas
de desemprego continuam elevadas.

No Ano Europeu do Voluntariado talvez
seja de considerar como este precioso
recurso poderá ajudar o Terceiro Sector.
Na verdade, o voluntariado desempenha
um papel crucial para as OTS, não só em
complemento dos, muitas vezes, escassos
colaboradores remunerados, mas também
pelo valor que acrescenta às organizações.
O trabalho voluntário dinamiza e estimula
a participação dos associados e outros
stakeholders na vida da organização – um
papel importantíssimo – e dá um contributo
específico (por vezes técnico) para resolver
uma determinada necessidade. Ainda que o
trabalho voluntário seja condicionado pelas
horas e dias disponíveis de quem o faz. E
embora o voluntariado seja, por princípio,
responsável e comprometido, por factores
diversos, alguns alheios à sua vontade, os
voluntários podem ver-se impedidos de
continuar a colaborar com a organização.
Basta uma mudança de emprego ou
de residência.
Para as organizações isto representa um
constante investimento no enquadramento
e formação de novos recursos humanos e a
delegação forçada das tarefas incumpridas,
sobrecarregando os colaboradores ou
dirigentes (muitas vezes também voluntários). Assim importa estabelecer desde logo
que os profissionais e os voluntários podem
e devem complementar-se. Só com essa
complementaridade se pode encontrar uma
verdadeira sustentabilidade de longo prazo
para a organização. Afinal os talentos das
organizações são quem as faz crescer
e desenvolver.
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“

No Ano Europeu do
Voluntariado talvez seja
de considerar como este
precioso recurso poderá
ajudar o Terceiro Sector.
Na verdade, o voluntariado
desempenha um papel
crucial para as OTS, não
só em complemento dos,
muitas vezes, escassos
colaboradores remunerados,
mas também pelo valor que
acrescenta às organizações.

“

É por isso crucial que se invista na capacitação desses profissionais e voluntários e,
por inerência, da própria organização.
Uma OTS mais eficiente e eficaz chega a
mais beneficiários, ajuda mais pessoas,
resolve mais problemas, produz maior
mudança social. Promovendo o desenvolvimento desses talentos promovemos o
desenvolvimento das organizações e da
sociedade. Por isso desenvolver capacidades
como a liderança e o empreendedorismo,
a inovação e a criatividade, a comunicação
e a gestão serão essenciais, não só para o
Terceiro Sector em Portugal acompanhar as
tendências internacionais, mas acima
de tudo para ser uma verdadeira
economia social.
Felizmente há em Portugal muitos e bons
exemplos. Organizações que apostam na
promoção dessas capacidades e pessoas
que se assumem como verdadeiros empreendedores sociais, buscando soluções reais
para os problemas sociais mais prementes.
Promovendo a mobilização social,
o desenvolvimento económico, a protecção
do ambiente, a saúde, os direitos humanos
e a educação, ou todas transversalmente,
esses homens e mulheres extraordinários

têm ideias que desafiam as metodologias
tradicionais e investem, de maneira inovadora,
em novas estratégias com potencial de
mudança efectiva no longo prazo.
Não é preciso partirem da sociedade civil
organizada nem serem de OTS com grande
perfil público. Estão no interior e no litoral,
no norte e no sul, têm idades e géneros
diferentes. Têm ideias por vezes tão simples,
que pela sua simplicidade a ninguém tinha
ocorrido.Explicar o Terceiro Sector também
não é simples, excepto quando se comunica
os resultados e impactos de uma organização.
Não é difícil perceber como ter dentes
saudáveis ajuda a conseguir um emprego,
ou como criar um negócio comunitário
previne a desertificação do interior, e até
como praticar desporto não só promove
ideias de vida saudável mas a superação de
problemas e obstáculos.
É preciso analisarmos e compilarmos os números, mas acima de tudo as histórias e os
impactos. Perceber que uma prótese dada
a um menino pode significar mais do que
voltar a ter uma perna. Pode significar andar
de bicicleta, viver de forma autónoma, voltar
a ser uma criança que corre e brinca. Tudo isso
fazem as OTS. Agora já será mais perceptível?

