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Maria do Carmo diz que a relação “paternalista e protetora” do Estado é um 
dos principais obstáculos ao desenvolvimento económico e ao progresso social.

Maria do Carmo Marques Pinto,
chefe do consórcio Iniciativa para
a Economia Cívica diz que a soli-
dariedade dos portugueses está
mais próxima da Doutrina Social
da Igreja do que das doutrinas de
inspiração republicana. Considera
que a mentalidade portuguesa de-
veria evoluir para “patamares de
solidariedade menos assistencia-
lista e mais numa visão de co-res-
ponsabilidade ao lado do Estado,
pela gestão do bem comum”.

A Iniciativa para a Economia Cí-
vica é um projeto de inovação e
transformação social que pretende
promover uma nova economia, de
base local e de interesse geral, ca-
paz de configurar respostas inova-
doras e sustentáveis para a produ-
ção de bens e serviços públicos e
de gerar riqueza e emprego. 

Os primeiros parceiros locais do
Consórcio são as Câmaras Munici-
pais do Fundão, Gondomar, Gou-
veia e Vila Real e a Universidade de
Évora. 

A Iniciativa contará ainda com o
apoio institucional da Fundação
Oriente e a assessoria técnica do
Banco Português de Gestão. 

A Universidade de Lisboa é tam-
bém parceira no projeto europeu
para a criação do Centro para a
Inovação Cívica e Social, projeto
que será submetido ao Programa
da UE Horizon 2020.

Como interpretam os portugue-
ses a palavra “solidário”?
Parece-me que a motivação que
está na base da solidariedade dos
portugueses está mais próxima da
Doutrina Social da Igreja do que
das doutrinas de inspiração repu-
blicana. O cidadão português mo-
ve-se por causas e responde massi-
vamente ante tragédias, aflições,
desgraças, etc. No meu entender a
sociedade portuguesa e o cidadão
português deveriam evoluir para
patamares de solidariedade menos
assistencialista e mais numa visão

de co-responsabilidade ao lado do
Estado, pela gestão do bem co-
mum.

A crise e a quebra do poder de
compra modificou os cidadãos
relativamente à solidariedade?
Sim. No meu entender, acentuou-
se precisamente o espírito “socor-
rista”, de base emocional que con-
figura a solidariedade dos portu-
gueses de uns para com os outros.
Surgem e multiplicam-se por todo
o território nacional iniciativas so-
lidárias cujo único objetivo é pa-
liar os efeitos da redução drástica
do poder de compra de uma ampla
camada da população Não se dete-
tam, na geografia solidária portu-
guesa, iniciativas cívicas orienta-
das para a criação de infra-estrutu-
ras destinadas a reforçar as fragili-
dades sociais e económicas dessa
população. A título de exemplo,
não houve iniciativas solidárias
(ou não têm expressão), na área da
formação, capacitação, orientação
profissional, procura de soluções
estruturais para as famílias pro-
fundamente afetadas.

Que papel deve ter a sociedade ci-
vil a este nível?
No meu entender, a sociedade de-
ve assumir o papel ativo na procu-
ra de soluções efetivas ao lado do
Estado e das instituições públicas e
privadas de solidariedade social. A
solução para fazer face à crise eco-
nómica e social pela qual atravessa
o país, tem a sua origem no esgota-
mento do modelo de desenvolvi-
mento económico (paradigma) so-

bre o qual acentuou o País nas últi-
mas décadas. Nesse sentido, o que
está em causa e é necessário é en-
contrar um novo modelo econó-
mico e social de desenvolvimento
no qual a cidadania deve ter um
lugar destacado na definição e ges-
tão do bem comum, a Economia
Cívica.

É possível reduzir os sacrifícios
com um maior envolvimento de
todos?
No meu entender, o envolvimento
de todos não deve estar de forma
alguma orientado para reduzir os
sacrifícios, mas sim na construção
de um modelo económico e social
que ofereça melhores condições de
vida, maiores oportunidades para
todos.

A solidariedade é eminentemen-
te financeira, ou devemos trans-
portá-la para outros níveis?
Como resulta do que expus anteri-
ormente, para mim, o conceito de
solidariedade não deve cingir-se
unicamente à transferência de
bens ou serviços (financeiros ou
outro) daqueles que os têm para
aqueles que deles carecem. Qual-
quer contribuição que seja feita à
sociedade, deve sê-lo com o espíri-
to de investimento e não com o es-
pírito de subsídio. Investir, neste
caso, significará orientar as contri-
buições para resolver a raiz dos
problemas, necessidades, ou desa-
fios aos quais uma sociedade se en-
frenta, e não para paliar - será sem-
pre transitoriamente - as suas con-
sequências com efeitos negativos.
As contribuições financeiras ou
outras quando efetuadas sob o
prisma do investimento, procu-
ram sempre ter um impacto eco-
nómico positivo na sociedade.

As iniciativas divulgadas pelas
empresas a este nível têm im-
pacto? São úteis?
O mesmo espírito de investimento
de caráter social deve ser o que
presida à solidariedade das empre-
sas privadas para com a sociedade

onde se inserem. Nesse sentido,
observa-se em vários países (no-
meadamente nos Estados Unidos),
uma evolução da mera responsa-
bilidade social corporativa das em-
presas para um maior envolvi-
mento em iniciativas com impacto
social e económico positivo nas
comunidades onde desenvolvem
as suas atividades. A título de
exemplo, veja-se as B-Corp nos Es-
tados Unidos.

Qual a diferença entre solidarie-
dade e assistencialismo?
O conceito de solidariedade que
defendo está isento de qualquer
tipo de assistencialismo, na medi-
da em que preconiza a responsabi-
lização de todos os cidadãos na
gestão do bem comum. O assisten-
cialismo é a forma mais perniciosa
de solidariedade, na medida em
que tende a perpetuar as fragilida-
des sociais e económicas conside-

rando-se satisfeito por paliar as
consequências negativas dessas
fragilidades.

Deveria o Estado preocupar-se
mais com os cidadãos e apelar
menos à solidariedade destes?
Penso o inverso. Na minha ótica
essa relação paternalista e proteto-
ra do Estado é um dos principais
obstáculos ao desenvolvimento
económico e ao progresso social. O
cidadão é o Estado. E nesse sentido
deveriam ser criadas estruturas,
mecanismos e instrumentos para
consagrar a co-responsabilização,
a co-produção e a co-gestão do
bem comum pelo Estado e pela ci-
dadania. No modelo da Economia
Cívica não existe a dicotomia entre
estado e cidadão na produção e
gestão do bem comum. É um mo-
delo para o qual devem convergir
tanto a economia capitalista como
a economia social. 
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Edição Solidário Maria  do  Carmo
Marques Pinto falam dos portugueses, solidariedade, vida, austeridade 
e esperança para 2015, numa edição anual especial


