PÁGINA WEB: www.frutafeia.pt

PÁGINA WEB: www.fisiotrimtrim.com

SEDE: Rua D. Pedro V, 88, 4710-252 Braga / Rua da
Fundação Calouste Gulbenkian 133, 4710-374 Braga

SEDE: Rua de Dom Júlio Tavares Rebimbas, 57, 4470-201
Maia

ATIVIDADE: Cooperativa de consumo que compra aos
produtores locais produtos que seriam recusados no
mercado habitual devido a sua aparência.

ATIVIDADE: Projeto de fisioterapia pediátrica cujo principal
objetivo é levar cuidados de saúde ao contexto da infância
em colaboração com pais e educadores.

Nº SÓCIOS: 4.544 produtores

Nº TRABALHADORES: 8

ANO DE CRIAÇÃO: 2013

ANO DE CRIAÇÃO: 2011

Cooperativa de consumo que compra aos produtores locais
produtos que seriam recusados no mercado habitual devido
à sua aparência. Semanalmente recolhem-se as hortaliças e
frutas a 157 produtores da região, preparando-se cestas que
depois se entregam aos consumidores associados da Fruta
Feia CRL.
Este projeto procura combater uma ineficiência do mercado
criando outro alternativo para frutas e hortaliças “feias” que
consiga alterar padrões de consumo.
Converte-se assim num mercado que gera valor para
agricultores e consumidores e combate tanto o desperdício
alimentar, como a despesa desnecessária de recursos
utilizados em sua produção.

Fisiotrimtrim é um projeto de fisioterapia pediátrico cujo
principal objetivo é levar cuidados de saúde ao contexto da
infância em colaboração com pais e educadores.
Dispõe de serviços de fisioterapia, terapia da fala, terapia
ocupacional e nutrição no âmbito da clínica, da escola e do
domicílio.
Realiza também atividades de formação partindo da ideia
do indivíduo como parte de uma classe, integrante de uma
família ou de uma comunidade.
Sua visão empresarial persegue fundamentalmente a
promoção de um desenvolvimento infantil saudável e
pretende converter-se numa empresa de referência na área
da saúde pediátrica.

Projeto familiar de desenvolvimento local baseado na
integração da sua atividade produtiva, a caprinicultura em
regime extensivo, com a preservação e gestão de bens
culturais e ambientais. Surge da necessidade de uma gestão
sustentável do ecossistema.
O pastoreio dos rebanhos de cabras contribui para a
prevenção de incêndios e para a gestão da paisagem e da
biodiversidade.
Apostam na multi funcionalidade (turismo de natureza e
educação ambiental) e pelo fortalecimento da relação
produtor-consumidor.
A investigação e a busca de técnicas e tecnologias
inovadoras são uma constante na sua atividade.

O PROVE é uma metodologia (associado a uma marca com
mesmo nome) que é implementada localmente por diversas
entidades, envolvendo técnicos, produtores e consumidores
com recurso às Tecnologias de Informação e Comunicação.
A associação desenvolve, entre outras, ações de apoio a
projetos com impacto económico, social e cultural;
elaboração ou apoio a trabalhos de investigação,
experimentação ou inovação; emissão de recomendações e
ações de formação profissional, fundamentalmente no
âmbito de atividades agrícolas e artesanato de tradição
local. Através desta iniciativa, o consumidor tem a
possibilidade de experimentar um conjunto de produtos da
época, variados, através da aquisição de cabazes de frutas e
legumes selecionados e de elevada qualidade.

ANO DE CRIAÇÃO: 2010

ANO DE CRIAÇÃO: 2006

Nº TRABALHADORES: 2

Nº SÓCIOS: 132 produtores

ATIVIDADE: Caprinicultura em regime extensiva,
preservação e gestão de bens culturais e ambientais

ATIVIDADE: Promoção de atividades do sector agrícola,
artesão, serviços e turismo.

SEDE: Sistelo – Arcos de Valdevez

SEDE: Vários centros em todo o país.

PÁGINA WEB: www.quintalogica.com

PÁGINA WEB: www.prove.com.pt

Integrado nos projetos ocupacionais, a Oficina Agrícola
aparece como um projeto da Santa Casa de Misericórdia de
Boticas e cuja finalidade era a inserção no mercado de
trabalho de jovens com incapacidade intelectual. Seu
sucesso permitiu a continuação do projeto.
Os utentes adquirem experiências e competências com o
objetivo da sua integração final na sociedade, o que se
reverte positivamente na sua realização pessoal e equilíbrio
emocional.
A produção da quinta é destinada a cinco núcleos de apoio
domiciliário que dão apoio a duzentos utentes diários.
ANO DE CRIAÇÃO: 2004
Nº TRABALHADORES: 170
ATIVIDADE: Formação ocupacional e integração laboral de
jovens com incapacidade intelectual.
SEDE: Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, 1 - 5460-330 Boticas
PÁGINA WEB: www.misericordiaboticas.pt

O SAD da Santa Casa da Misericórdia de Arcos de Valdevez,
presta cuidados individualizados no domicílio, a utentes e
famílias, quando por motivo de doença, deficiência ou outro
impedimento, não possam assegurar temporária ou
permanentemente, a satisfação das suas necessidades
básicas e/ou actividades da vida diária.
O Apoio Domiciliário da Santa Casa da Misericórdia de
Arcos de Valdevez encontra- se a apoiar 63 utentes.
ANO DE CRIAÇÃO: 1595
Nº TRABALHADORES: 184
ATIVIDADE: SAD-SCMAV: Cuidados de higiene e conforto
pessoal; Cuidados básicos de higiene habitacional;
Fornecimento e apoio nas refeições; Tratamento de roupa;
Atividades de animação e socialização; Serviço de
teleassistência.
Complementar: Aquisição de produtos de higiene; Aquisição
de receitas e dos medicamentos; Preparação/ou
administração da medicação; Acompanhamento a consultas
medicas e articulação com a equipa de saúde.
SEDE: Rua Comendador Dr. Francisco Rodrigues de Araújo,
nº 146, 4970-600 Arcos de Valdevez
PÁGINA WEB: www.scmav.pt

info@laceseconomiasocial.com
www.laceseconomiasocial.com

boas praticas na economia social
galiza e norte de portugal

SEDE: Rua Miguel Bombarda, 93, 4050-381, Porto

SEDE: Av. Francisco Sá Carneiro, 131, 5350-005, Alfândega
dá Fé

PÁGINA WEB: www.coloradd.net

PÁGINA WEB: www.ekui.pt

ATIVIDADE: Sistema gráfico de identificação das cores
concebido para as pessoas que padecem de daltonismo
Nº TRABALHADORES: 3
ANO DE CRIAÇÃO: 2010
Miguel Neiva tem criado uma nova linguagem, o código
ColorADD, um sistema gráfico de identificação das cores
concebido para as pessoas que padecem de daltonismo.
O código está baseado em cinco símbolos gráficos singelos,
uma barra, dois triângulos e dois quadrados diferentes que
representam as cores. A impressão deste código em
qualquer produto ou lugar torna possível que as pessoas
daltónicas possam distinguir as cores permitindo sua plena
integração.Seus campos de aplicação são inúmeros, desde
a educação (material educativo, didático ou programas de
aprendizagem), a saúde (sistemas de sinalização em
hospitais), transporte e acessibilidade (linhas de metro,
semáforos, sinais ou contentores para reciclagem do lixo),
lazer (jogos que usam cores) e muitos mais, desde
decoração, maquilhagem passando pela sinalização.

ATIVIDADE: Seu objetivo é garantir a alfabetização e a
comunicação universal, inclusiva e verdadeira através de um
kit de 26 cartões com letras do alfabeto em que a cada
carta tem quatro leituras: linguagem gestual, braille, alfabeto
fonético e gráfico
Nº TRABALHADORES: 7
ANO DE CRIAÇÃO: 2003
É uma empresa que aposta num modelo de negócio social e
que desenvolve a EKUI, uma nova metodologia de
alfabetização e reabilitação inclusiva, a única no mundo que
combina quatro formas de comunicação: gráfica, braille,
linguagem gestual e alfabeto fonético.
Ekui é, antes de mais, uma marca solidária: por cada caixa
de Ekui vendida produzem-se duas caixas novas, uma para
venda e outra para oferecer às escolas, garantindo que
nenhum menino fique fora do processo de aprendizagem.
Sua missão é ajudar a eliminar as barreiras de comunicação
entre as pessoas, promovendo a equidade no acesso a bens
e serviços nas áreas da educação e da saúde.

Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

España - Portugal

R

UNIÃO EUROPEIA

PÁGINA WEB: www.bpgv.iniav.pt

Esta iniciativa enquadra-se no projeto LACES “Laboratórios de apoio à criação de emprego e empresas
de economia social” enquadra-se no programa Interreg V-A
Espanha-Portugal (Poctep) 2014-2020.

SEDE: Av. dá República, Quinta do Marquês (edifício sede),
2780-157 Oeiras
ATIVIDADE: Coleta, conservação, documentação e
valorização dos recursos genéticos, assegurando a
diversidade biológica e a proteção agrícola sustentável atual
e futura

O projeto visa contribuir para o desenvolvimento da
economia social na Euro-região Galiza-Norte de Portugal
tendo como objetivo proporcionar um salto quantitativo
na competitividade e impulsionar projetos empresariais
de economia social no espaço transfronteiriço.

Nº TRABALHADORES: 23
ANO DE CRIAÇÃO: 2017

SERVIÇO S

O Banco Português de Germoplasma Vegetal encarrega-se
da preservação do património genético vegetal.
A sua atividade inclui a coleta, conservação, documentação
e valorização dos recursos genéticos, assegurando a
diversidade biológica e a proteção agrícola sustentável atual
e futura.
É o maior e mais antigo banco de sementes da flora
portuguesa. Possui na sua coleção perto de 45.000 mostras
de variedades vegetais.
Para garantir a conservação e multiplicação de sementes,
levam a cabo investigações centradas na ecologia e no
processo de geminação.

PÁGINA WEB: www.caid-ciprl.com
SEDE: Zona industrial de Fontiscos, lote 29, 4780-583, Santo
Tirso
ATIVIDADE: Promove a inclusão social, profissional e
ocupacional de pessoas com incapacidade através da
reabilitação, emprego, educação e formação
socioprofissional procurando melhorar a sua qualidade de
vida e a sua satisfação pessoal e familiar.
Nº TRABALHADORES: 33
ANO DE CRIAÇÃO: 1998
Cooperativa de apoio à integração de pessoas com
incapacidade. Criada em 1998 por iniciativa da Câmara
Municipal de Santo Tirso agrupando um conjunto de
entidades e empresários do município.
Promove a inclusão social, profissional e ocupacional de
pessoas com incapacidades através da reabilitação,
emprego, educação e formação socioprofissional
procurando melhorar a sua qualidade de vida e sua
satisfação pessoal e familiar.
Pretende ser a entidade de referência no campo da ajuda a
pessoas com incapacidade, proporcionando respostas de
qualidade a todas as pessoas que o precisem no seu
município.

Prevê a realização de um conjunto de serviços agrupados
em 4 laboratórios piloto orientados para a
implementação de novas estratégias de promoção e
apoio à economia social em setores emergentes e para a
modernização dos mais tradicionais, favorecendo a
criação e a consolidação de empresas e a geração de
emprego de qualidade na euro-região:

PAR C EI ROS

Laboratórios para a
criação e a consolidação
de empresas de economia social

Laboratórios para a
identificação de
oportunidades de negócio

COOPERATIVA
DE APOIO
A INTEGRAÇÃO
DO DEFICIENTE

Laboratórios para
o reforço e a melhoria da
capacitação do talento humano

Laboratórios de
criatividade e comunicação
da economia social

Centro especial de emprego criado com um duplo objetivo: por um lado,
a integração laboral das pessoas com incapacidade; por outro, contar
com uma fonte de autofinanciamento própria para manter e ampliar a
atividade social da Associação Aixiña.
Desenvolve fundamentalmente serviços de catering, restauração,
cafetaria e qualquer atividade no âmbito da hotelaria. Também se dedica
ao artesanato em pedra e madeira, gravação e montagem de troféus,
classificação de cruzetas, montagem de estores e guias e ainda uma
loja de artesanato.
O centro está tutelado pela Associação Aixiña, uma associação sem fins
lucrativos que se dedica a pessoas com incapacidade física, paralisia
cerebral e à terceira idade dependente.
O seu objetivo principal é conseguir a normalização social das pessoas
com incapacidade em todos os âmbitos, mediante programas e serviços
próprios ou mediante o apoio a iniciativas públicas ou privadas que
promovam a integração social.
Contam com um total de cem trabalhadores, dos quais oitenta e quatro
têm incapacidades.

Sociedade agrária de transformação que se dedica à produção e
comercialização de produtos lácteos ecológicos como leite, iogurtes e
queijos, provenientes da pecuária da sua quinta, certificada oficialmente
como biológica.
A filosofia que rege a sua atuação é a busca incansável da qualidade
integral dos seus produtos, no serviço e atenção ao cliente, no emprego
e também no seu maior ativo, as vacas. Para consegui-lo, esta empresa
familiar pratica um modelo de economia circular e cumpre com
fidelidade os compromissos sociais, tanto com os trabalhadores, como
com o bem-estar animal e com o meio ambiente.
A quinta adota um firme compromisso com a difusão da agricultura
biológica através de visitas às suas instalações, e implementação de
projetos de proteção da biodiversidade, como a instalação de
casas-ninho para pássaros e insetos, a construção de lagos ecológicos
e a manutenção de bosques autóctones.
Emprega a mais de 40 pessoas e é a maior produtora de leite ecológico
de Galiza.

ANO DE CRIAÇÃO: 1992

ANO DE CRIAÇÃO: 2004

Nº TRABALHADORES: 100

N.º SÓCIOS: 6 Nº TRABALHADORES: 49

ATIVIDADE: hotelaria, catering, artesanato em pedra e madeira, gravação
e montagem de troféus, classificação de cruzetas, montagem de estores
e guias e loja de artesanato

ATIVIDADE: Exploração de bovinos de leite ecológico e transformação
dos produtos que nela se produzem
SEDE: Casa Grande de Xanceda, s/n, 15685 Mesía - A Corunha

SEDE: Centro Integral de Servizos (CIS) Aixiña, Rua Recaredo Paz, 1,
32005 Ourense

PÁGINA WEB: www.casagrandexanceda.com

PÁGINA WEB: www.aixiña.es

Sociedade cooperativa dedicada ao ensino musical para alunos de todas
as idades e lecionado em vários formatos: ensino oficial de grau
elementar ou grau profissional, escola de música, escola de adultos,
conservatório infantil e atividades musicais para bebés.
Assim, embarcou em diversos projetos fora do seu centro levando a
música aos colégios, aproximando os valores cooperativos e as
habilidades sociais aos meninos de uma maneira divertida e sempre
através da música como fio condutor.
A definição da sua forma de trabalho pode ser “em equipa”, de forma
que todos os estudantes e professores participem ao longo do curso
escolar em concertos e atividades que promovem não só seu
desenvolvimento musical mas também sua capacidade de trabalho em
equipa, suas habilidades perante o público e a cooperação. Acreditando
que uma das premissas da economia social é trabalhar para quem
precisa, todos os anos organizam-se inúmeros concertos solidários em
cooperação com diferentes instituições.
ANO DE CRIAÇÃO: 2005
Nº SÓCIOS: 4 Nº TRABALHADORES: 13
ATIVIDADE: Ensino musical
SEDE: Praça de Salvador Parga, 4-5, 15704 Santiago de Compostela – A
Corunha

Sociedade laboral dedicada em exclusivo à elaboração de “Galletas
Mariñeiras” de produção ecológica.
A empresa tem feito uma aposta firme na economia social com um
projeto de atividade agroalimentar baseado na produção responsável:
fomentando o desenvolvimento local através da criação de valor no
âmbito rural (como iniciativa geradora de emprego de proximidade,
através do uso de matérias primas locais) e criando um produto natural,
mediante um plano em que participam os trabalhadores; todos aqueles
com postos consolidados têm a oportunidade de se converterem em
sócios da empresa.
Atualmente, depois do sucesso do seu produto em Portugal, encontra-se
envolvida num plano de expansão internacional, fundamentalmente na
Europa. No ano 2018, foi incluída numa publicação especial do Financial
Times, entre as mil empresas europeias com mais crescimento no
período 2014-2016.

Empresa de inserção laboral especializada em jardinagem: dá soluções
de todo o tipo para jardins, realiza trabalhos florestais, roças,
tratamentos silvícolas específicos, trabalhos de restauração,
recuperação e manutenção de zonas ribeirinhas, recuperação de
terrenos, etc.
FFaz parte de uma iniciativa social: ajudar pessoas em situação de risco
de exclusão social (por diferentes motivos: toxicodependência,
desemprego em idade avançada, mulheres maltratadas, etc.), para que
estas tenham a oportunidade de se formar e se integrar no mercado de
trabalho.
A formação das pessoas em risco de exclusão, o trabalho remunerado e
a possibilidade de colocação em empresas de outro tipo, são os seus
principais objetivos. O índice de reinserção no mercado de trabalho
atinge os 72%.

ANO DE CRIAÇÃO: 2005

Nº TRABALHADORES: 6

Nº SÓCIOS: 3 da classe geral e 8 da classe trabalhadora

ATIVIDADE: Trabalhos de jardinagem, meio ambiente e florestas.

ATIVIDADE: Panificação. Elaboração de “Galletas Mariñeiras”

SEDE: Avda. Martínez Garrido, 21 interior, 36205 Vigo - Pontevedra.

SEDE: Polígono Os Acivros, parcela A3 D, 27519 Chantada – Lugo

PÁGINA WEB: www.cormointegral.es

ANO DE CRIAÇÃO: 2005

PÁGINA WEB: www.daveiga.es

PÁGINA WEB: www.conservatoriodesantiago.com

Cooperativa sem fins lucrativos dedicada fundamentalmente a dar a
conhecer as novas tecnologias à sociedade.
É, antes de mais nada, um laboratório de criação digital, mas não é só
isso: centrada atualmente na formação, divulgação e realização de
projetos de empresas ou pessoas que desejem levar a cabo uma ideia
original, as suas atividades estão focadas no fomento de novas
tecnologias e trabalham contra a brecha digital, tanto para profissionais
como para estudantes e entusiastas. Dedica um espaço à fabricação de
protótipos em diferentes tecnologias (impressão 3D, corte laser,
eletrónica...), realiza palestras, café labs, workshops, etc.
Os Fablabs são lugares onde a filosofia colaborativa está presente em
todas as atividades. A partir do Fablab Vigo pretende-se a criação de
uma rede de Fablabs em toda a Galiza e estabelecer-se redes internacionais com os diversos FabLabs no mundo, através da Fundação Fab de
EEUU.

Sociedade cooperativa que surge em 1985 da união de pequenas
explorações de mini-fundío que se agrupam para poder produzir vinhos
da variedade “Albarinho”, sob a denominação de origem Rias Baixas.
Com presença em mais de quarenta países, o “Albarinho” é considerado
hoje como uma das melhores variedades de vinho do mundo e a Martín
Codax tem convertido a sua adega numa referência dos vinhos galegos.
Fomenta os valores cooperativos e da economia social através de seu
compromisso com o meio ambiente, procurando sempre a sustentabilidade e garantindo a rastreabilidade do produto.
A melhoria constante da qualidade, a incorporação de maquinaria de
última geração, a criação de um departamento de viticultura e a
importância de uma responsabilidade social corporativa, definem o
envolvimento desta empresa com sua aposta de futuro.

Sociedade anónima laboral dedicada à fabricação de artigos de
borracha de grandes dimensões para empresas e indústrias do sector
naval, químico e mineiro, bem como de apoios para pontes, autoestradas e portos.
As prioridades empresariais são a investigação, o desenvolvimento de
novos produtos - como apoios antissísmicos - e a abertura de novos
mercados nacionais e internacionais.
Todas as suas ações, gestão e produção estão marcadas por um
rigoroso sistema de controlo de qualidade e sempre em concordância
com a filosofia da economia social.

ANO DE CRIAÇÃO: 1986

Nº SÓCIOS: 62 Nº TRABALHADORES: 65

Nº SÓCIOS: 270 Nº TRABALHADORES: 65

ATIVIDADE: Fabricação de artigos de borracha

Nº SÓCIOS : 3

ATIVIDADE: Produção, elaboração, distribuição e comercialização de
vinhos

SEDE: San Martiño, Areas, s/n, 36711 Tui – Pontevedra

ATIVIDADE: Laboratório de criação digital.

SEDE: Burgáns, 91, Vilariño, 36633 Cambados – Pontevedra

SEDE: Avda. Grande Via, 94, 36203 Vigo – Pontevedra

PÁGINA WEB: www.martincodax.com

ANO DE CRIAÇÃO: 2017

ANO DE CRIAÇÃO: 2001

PÁGINA WEB: www.norrubber.com

PÁGINA WEB: www.fablabvigo.org

Sociedade cooperativa agrária de pequenos produtores de “porco celta”,
o porco autóctone galego, dedicada fundamentalmente a sua criação
em liberdade e semi liberdade.
Começaram a sua atividade apenas como criadores, mas têm assumido
também a missão de produzir e comercializar os seus próprios
produtos. A cooperativa nasce com o objetivo de criar vínculos entre
produtores de “porco celta” que lhes permitam compartilhar sinergias e
conhecimentos.
As explorações que participam nesta cooperativa encontram-se
distribuídas por toda a Galiza e funcionam como uma rede que lhes
permite dispor de meios e diretrizes comuns e, ao mesmo tempo,
possibilita o aproveitamento dos recursos locais específicos de cada
zona, especialmente os alimentares (castanha, bolota, beterraba,
cereais, etc.)
Sua premissa empresarial é a criação de animais alimentados só com
produtos autóctones, conseguindo assim um produto de proximidade
ecológica e sustentável.

Sociedade cooperativa centrada na gestão integral do património
cultural, desde a gestão básica (investigação e proteção) até a gestão
aplicada (difusão).
Sua atividade relaciona-se com os serviços culturais e de lazer,
especialmente centrados no âmbito do turismo, do património e do
desenvolvimento local.
A fórmula cooperativa foi a eleita pelos sócios, por considerar que
trabalham para um bem comum, o património, e conseguem gerar
trabalho e criar ao mesmo tempo retorno à sociedade, além de se
perfilar como a forma ideal de trabalho para pessoas provenientes de
áreas diferentes, como a arqueologia, o turismo ou a formação.
Tem como missão inovar e desenvolver novas formas de aproveitamento do rico e abundante património galego, procurando sempre um
desenvolvimento sustentável que consiga harmonizar o ser humano
com seus recursos, de maneira que estes sejam um valor do passado,
um ativo do presente e uma garantia do futuro.

ANO DE CRIAÇÃO: 2017

ANO DE CRIAÇÃO: 2014

Nº SÓCIOS: 10 N.º TRABALHADORES: 1

Nº DE SÓCIOS: 5

ATIVIDADE: Criação e comercialização do “porco celta”

ATIVIDADE: Serviços culturais e de lazer

SEDE: Camiño da Fonte, Nº 3, Castro de Carballedo, 27530 – Lugo

SEDE: Rua Portovello, 31, 32260 Allariz – Ourense

PÁGINA WEB: www.tresfucinos.gal

PÁGINA SITE: www.xeitura.com

