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O 3º sector no plano internacional: apontamentos 
históricos

1. A Emergência das iniciativas e experiências revolucionárias 
do século XIX

2. A institucionalização das organizações e a fragmentação em três 
ramos distintos

3. A instrumentalização no período de sinergia Estado-Mercado 
(pós 2ª Guerra)

4. A renovação das organizações nos últimos 30 anos e a 
configuração heterogénea e difusa

5.A configuração heterogénea e difusa na actualidade



O 3º sector em Portugal: apontamentos históricos

1. A tímida emergência do associativismo laico a par da forte 
presença da Igreja Católica no século XIX, no contexto de um 
país pouco industrializado e de prevalência dos ideais liberais 
no plano económico e político

2. A repressão, o controlo e a instrumentalização das organizações 
da sociedade civil, durante a ditadura do Estado Novo (entre 
1933 e 1974), no contexto de implementação de um regime 
corporativo e assistencialista

3. A liberdade de associação e a emergência da sociedade civil 
nos últimos 30 anos, no contexto geral de democratização e 
modernização nacionais



Esboço dos contornos actuais do terceiro sector em Portugal

Fundações
(aproximadamente 350)

Cooperativas
(aproximadamente 3000)

Associações sem fins lucrativos
(aproximadamente 17 000

IPSS’s
(aproximadamente 3000)

Misericórdias
Outras

organizações
da Igreja
Católica

ONG
D’s

Cooperativas de 
Solidariedade Social

Iniciativas
emergentes:
Comércio justo, 
Micro-crédito...Iniciativas

Desenvolvimento
Local/Regional

Coop. 
Produção

Ass. 
Bombeiros
voluntários

Mutualidades
(aproximadamente 120)
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