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Dinamismos 

ILE: fen6meno social 
de raiz econ6mica 

e incidencias culturais 
o tema gene rico destas Jornadas, A poiftica 
social face as questoes do emprego - que alter
nativas?l, sugeriu-me, num primeiro momento, 
uma abordagem formal das iniciativas locais de 
emprego (ditas ILE). Dai que eu tenha titulado a 
minha intervenc;ao de: CIA assunc;ao politica dos 
dinamismos locais de criac;ao de empregosll. 
Queria assim enunciar uma trajectoria que me le
varia a atravessar as diferentes fases do programa 
ILE no ~eio da OCDE, desde a sua criac;ao, em Ju
lho de 1982, ate aos diferentes modos de com
bate ao desemprego, na politica adoptada pelos 
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governos dos paises que subscreveram 0 pro
grama e pel as Comunidades europeias, a ele ade
rentes desde a primeira hora. 
Dada a fragilidade da realidade ILE, nomeada
mente no que se refere a experiencia empresarial 
e a capitais proprios, e dado tam bern 0 seu con
tributo modesto, em termos quantitativos, para 
a soluc;ao do problema do desemprego, seria im
portante, nesta perspectiva, inquirir as razoes que 
levaram, ainda assim, a OCDE e a CEE, enfim os 
Governos de muitas nac;oes, a ocuparem-se das 
iniciativas locais de emprego. 
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A tomar essa rota, tres ideias·forc;as deveriam nor· 
tear a minha reflexao: 

1 - a falencia do modelo tradicional de desenvol· 
vimento, urbano e industrial; 

2 - a necessidade de intensificar 0 desenvol· 
vimento regional e local e de obstar a san· 
gria constituida pelo persistente exodo ru· 
ral; 

3 - as vanta gens sobretudo qualitativas desta via, 
digamos que microeconomica, de incentivo 
a criac;ao de pequenas empresas inovadoras. 
Tratava·se de averiguar assim as razOes que 
levaram a reconhecer, adicionalmente e 
como complemento a politica economica 
de conjunto (desdobrada em medidas ge· 
rais, sectoriais e regionais) e as politicas de 
mercado de trabalho (nomeadamente as 
medidas selectivas de politica de emprego), 
a necessidade de uma intervenc;ao econo· 
mica do lado da oferta, ajudando e incenti· 
vando a criac;ao e 0 desenvolvimento de 
empresas, fossem estas pequenas empresas 
tradicionais, ou entao cooperativas, em pre· 
sas de interesse colectivo, associac;Oes, etc. 
Em suma, procurar·se·ia fazer a historia da 
«assunc;ao politica dos dinamismos micro· 
·economicos que visam a criac;ao de postos 
de trabalho)). 

Acontece, no entanto, que, dada a minha sensibi· 
Iidade sociologica, acabei por centrar a analise a 
urn outro nivel, no proprio fenomeno social, nes· 
ses dinamismos especificos de raiz economica e in· 
cidencias cuiturais, que local mente visam a cria· 
c;ao de empregos. 
Vim, assim, a construir a minha reflexao em tres 
pontos. No primeiro reflecti sobre as condic;oes de 
possibilidade do fenomeno ILE, caracterizando 0 

contexte em que surgem tais iniciativas, os seus 
auto res, os objectiv~s, a forma juridica que reyes· 
tern, as actividades por que se desdobram e as po· 
tencialidades que Ihes assistem. No segundo ponto, 
fiz incidir a analise sobre os facto res que condicio· 
nam 0 desenvolvimento das ILE, distinguindo duas 
ordens de·factores: por urn lado, as condiC;Oes ba· 
sicas de uma politica de apoio as ILE, por outro, 
as condic;Oes de potenciac;ao do movimento ILE. 
Num terceiro e ultimo ponto da minha reflexao, 
versei as virtualidades da economia social no fo· 
mento das ILE. 

1. As condi~oes de possibili
dade do fen6meno ILE 

As ILE surgem como reacc;ao local face ao desem· 
prego e as transformac;oes socia is e econ6micas de· 
correntes de reconversoes do aparelho produtivo. 
Situam·se, portanto, no ambito do processo de 
reestruturac;ao e de regenerac;ao locais. Com efeito, 
confrontados com um desemprego elevado e per· 
sistente, e nao podendo encontrar um emprego es· 
tavel no mundo salarial, os individuos e as comu· 
nidadeslocais ganharam consciencia da 
necessidade de agir e de inovar. Foi assim que vie· 
ram a mobilizar as suas pr6pr.ias Fon;as, competen· 
cias e mesmo 0 patrimonio para promover are· 
construc;ao e a diversificac;ao das suas economias. 
Agrupamentos ou associac;oes de desempregados 
para a criac;ao de empregos, as ILE constituem hoje 
um fenomeno pluriforme, repartido em duas fren· 
tes. Integrando embora a mesma dina mica de con· 
junto, sao distintas as iniciativas que tem por ob· 
jecto reunir, a nivel local, os meios de apoio ao 
desenvolvimento das ILE e aquelas que visam es· 
pecificamente a criac;ao de empregos. 
Caracterizemos ambos os tipos. 
As ILE de base sao unidades que produzem bens 
e/ou servic;os. Identificam·se e distinguem·se no 
contexto das actividades socia is e economicas pela 
conjunc;ao de tres facto res: a sua genese (local e 
comunitaria), 0 seu modo de organizac;ao (empre· 
sa rial), e a sua razao de ser (a criac;ao de empregos). 
As ILE de apoio sao unidades de apoio a outras ILE. 
Consubstanciam uma rede de recursos locais pela 
convergencia de interesses e da acc;ao de numero· 
sas pessoas, organismos e instituic;Oes. Incarnam 
um conjunto de valores quer do sector publico, 
quer do sector privado. Combinam 0 interesse pu· 
blico dos objectiv~s com a iniciativa privada dos 
meios que utilizam. Revestem geralmente a forma 
de empresas industria is ou comerciais, contra ria· 
mente as ILE de base que, podendo revestir a forma 
privada da pequena empresa, sao maioritariamente 
cooperativas e associac;Oes. 
Umas e outras sao geralmente concebidas de rna· 
neira a explorar as possibilidades da economia 10' 
cal ou a resolver os seus problemas especificos, 
aproveitando os recursos humanos e materia is dis· 
ponfveis localmente: a agricultura, a pesca, asil· 
vicultura, a hidroenergia, 0 artesanato, a produc;ao 



e a restaura~ao de uma serie de produtos, 0 comer
cio de retalho, os servi~os socia is e os servi~os pres
tados a familias, 0 turismo e 0 patrimonio locais, 
as qualifjca~6es de jovens Iicenciados, etc. 
Sao de facto facto res importantes na sua genese 
as qualifica~6es e a experiencia da mao-de-obra, 
como 0 sao tambem os recursos naturais poten
ciais de uma regiao, zona ou localidade. 
Por vezes, as actividades compreendidas pel as ILE 
correspondem a competencia e as qualifica~6es de 
grupos da popula~ao activa (desempregados de 
longa dura~ao, mulheres, jovens e deficientes) que 
dificilmente encontrariam outros empregos num 
futuro previsivel. Nestas circunstancias, e como si
tua~ao de recurso, vemos surgir tipos de actividade 
que nao constituem urn emprego no sentido usual 
do termo nem sao remunerados pelas tabelas sa
lariais usualmente praticadas. 
Quaisquer que sejam as ILE, sem duvida que 0 ob
jectivo e invariavelmente 0 de se atingir a viabili
dade economica e social. Por essa razao, tern as 
iniciativas locais de emprego que funcionar se
gundo criterios de mercado, constituindo-se como 
empresas economicamente viaveis. Acontece, po
rem, que os meios de que disp6em sao por vezes 
de tal modo precarios e modestos e 0 contexte so
cial em que se inserem tao pouco propfcio ao seu 
desenvolvimento, que os objectiv~s so parcial
mente sao conseguidos. Em todo 0 caso, ha que 
evitar dois riscos interligados: por urn lado, a cria
~ao de urn sector ILE marginal em rela~ao a gene
ralidade das actividades economicas e sociais, por 
outro, a pratica de salarios e outras condi~6es de 
trabalho inferiores as normais. 
Vejamos agora uma ultima caracteristica das ILE: 
as suas enormes potencialidades. You limitar-me 
a chamar a aten~ao para alguns sectores onde tais 
potencialidades mais se acentuam. 
Assim, em regioes desiavorecidas e periiericas do 
territorio nacional, ou entao em zonas que sucum· 
biram no marasmo economico, as iniciativas locais 
de emprego podem constituir a unica fonte de no
vos empregos. 
Preponderante e tambem a fun~ao que as ILE po
dem desempenhar em rela~ao a certos grupos da 
populaf;ao activa, nomeadamente desempregados 
de longa dura~ao, mulheres, jovens e deficientes. 
No que diz respeito aos jovens e a sua fjxa~ao em 
zonas rurais e interiores, 0 papel das ILE pode vir 
a revelar-se decisiv~. 
Finalmente, chama a aten~ao para 0 papel funda-
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mental que as ILE estao vocacionadas a desempe
nhar no desenvolvimento local. Criando empregos 
que correspondem aos recursos e as necessidades 
locais, as ILE nao so refor~am a confian~a e 0 es
pirito de iniciativa local como recriam, deste modo, 
o tecido social e economico necessario a urn pro
cesso de desenvolvimento endogen~ e auto
-sustentado. Alias, esta fun~ao decisiva que se re
conhece as ILE na organiza~ao, dinamiza~ao e 
revitaliza<;ao do tecido economico e social, verifica
-se ainda a urn plano que ultrapassa largamente 0 

quadro das suas actividades. Com efeito, as ILE 
concretizam e favorecem as ideias de participa~ao 
em projectos comuns, de coopera~ao local e de so
Iidariedade para com grupos socia is carenciados. 

2. Os factores que condicionam 
o desenvolvimento das ILE 

Quando na abertura da minha interven~ao aludi 
aos var!os pontos que estruturavam esta reflexao, 
logo ai referi que os facto res que condicionavam 
o desenvolvimento das ILE eram de duas ordens. 
Dada a sua natureza diversa, distingui as condif;oes 
basicas de uma poJitica de apoio as ILE das condi
roes de potenciarao do movimento ILE. 
Vejamos agora em que e que consistem umas e ou
tras. 
Primeiramente, consideremos as condi~6es que me 
parecem basicas numa politica de apoio as ILE's. 

1 - Como primeira condi~ao para a afjrma~ao da 
realidade ILE, julgo necessario urn apoio de 
iniormaf;ao e de consulta. E importante saber
-se 0 que e que se vai produzir, ou por outra, 
o que e que vale a pena produzir. 
o apoio informativo traduzir-se-ia assim em 
sugest6es sobre projectos viaveis e sobre sec
tores de investimento oportunos. 

2 - Em 2_ 0 lugar, apontaria urn apoio de natureza 
comercial. Dada a inexperiencia que os novos 
empresarios ILE tern a este nivel, parece con
di~ao fundamental para a viabilidade destas 
iniciativas a cria~ao de uma rede de comercia
Iiza~ao que garanta os mercados de escoa
mento dos produtos. 

3 - E tambem condi~ao basica de uma politica de 
apoio as ILE uma assistencia de natureza tec
nica e administrativa, nomeadamente em ma-
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teria de gestao e de contabilidade, e ainda 
uma ajuda a nivel da iormaf;ao proFissional. 

4 - Finalmente, refiro 0 apoio de natureza Finan· 
ceira, que tao importante se revela, sobretudo 
na fase inicial de muitas iniciativas locais de 
emprego. 
Este apoio ja existe nas condic;oes fixadas pelo 
Despacho Normativo n.o 46/86, do Ministerio 
do Trabalho e Seguranc;a Social, de 4 de 
Junho. 

Quanto aos facto res de potenciac;ao do movimento 
ILE, sublinharia dois: por urn lado, a animaf;ao lo
cal, por outro, a integraf;ao das ILE em processos 
de desenvolvimento local. 
De facto parece ser determinante para 0 futuro das 
ILE a criac;ao de urn clima favoravel a sua volta. Tal 
clima poder·se-a conseguir pela mobilizac;ao das 
autarquias, dos parceiros socia is (empregadores e 
sindicatos), dos servic;os da administrac;ao local, 
das universidades e outras escolas, dos grupos de 
acc;ao local (organizac;oes femininas, movimentos 
de jovens, associac;oes culturais), de instituic;oes ca
ritativas de impacte local (servic;os paroquiais in
clufdos). 
Certamente que os agentes de desenvolvimento po
dem desempenhar urn papel crucial na animac;ao 
da comunidade, estabelecendo a ligac;ao e a arti
culac;ao entre as actividades socia is, culturais e de 
formac;ao e as actividades economicas (d. n.o 2.1 
do Despacho Normativo n.o 72/85, do Ministerio 
do Trabalho e Seguranc;a Social, de 25 de Maio), 
e lanc;ando ou apoiando acc;oes de educac;ao para 
o desenvolvimento, com a participac;ao de candi
datos ao primeiro emprego e desempregados. Tais 
acc;oes tern efeitos pedagogicos e regeneradores, 
uma vez que contribuem para a superac;ao do pa
rasitismo economico. 
Urn outro factor de pontenciac;ao das ILE e a sua 
integrac;ao em processos de desenvolvimento lo
cal. Na realidade, dadas as actuais circunst€mcias 
de forte depressao do mercado de trabalho e de 
graves dificuldades estruturais das regioes dura
mente fustigadas pelo desemprego, os dinamismos 
espontaneos de criac;ao de post os de trabalho cor
rem 0 risco de serem ineficazes, uma vez que de 
resultados efemeros. Ha, sem duvida, que integrar 
as ILE em processos de desenvolvimento que con
siderem os problemas estruturais ao nfvel local, e 
que valorizem os recursos materia is e humanos das 
economias locais. 

3. As virtualidades da economia 
social no fomento das ILE 

As iniciativas locais de emprego reclamam e en
volvem, em larga medida, a natureza e a vocac;ao 
espedficas do sector da economia social 2

• As coo· 
perativas, as mutualidades, as instituic;oes particu
lares de solidariedade social e as associac;oes de 
cultura e recreio podem sem duvida integrar pro· 
cessos de criac;ao de ILE ou apresentar-se, elas pro
prias, como tipos de res posta a problemas locais 
de emprego, e simultaneamente como modo de re
lac;ao e de organizac;ao do trabalho, aberto a per· 
sonalizac;ao, a participac;ao, a co-decisao e a soli
dariedade para com grupos sociais carenciados 
(deficientes, marginais, velhos, jovens delinquen
tes, etc.). 
Sem duvida que nao se equivalem nem sao igual-

. mente determinantes as varias respostas que a este 
nfvel podem dar os diferentes sectores da econo
mia social. 0 mutualismo, por exemplo, nao apre
senta hoje em Portugal grande pujanc;a. Apesar da 
sua express iva tradic;ao novecentista, cuja historia 
e em parte feita por Costa Goodolphim, e do 
grande dinamismo de alguns dos seus actuais arau
tos, apenas existiam, em Janeiro de 1986, perto de 
130 associac;oes de socorros mutuos, com cerca de 
608 mil associados e umas 1200 pessoas ao seu 
servic;o, entre pessoal administrativo e pessoal de 
saude, incluindo medicos e enfermeiras. 
Quanto as instituir;6es particulares de solidariedade 
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social, apesar de(a sua)vocac;ao primeira [nao ser 
criar empregos nem suscitar empresas, 0 desafio 
social colocado pelo desemprego e pela ausencia 
de desenvolvimento economico, tern leva do mui
tas destas instituic;oes a considera-Ios como urn 
meio suplementar de ataque aos problemas sociais. 
Conhece-se a sua inspirac;ao assistencialista, mas 
cada vez mais, hoje em dia, esta tradic;ao conflui 
com a tradic;ao rival do mutualismo num comum 
estado de espfrito, expresso pelo conceito de soli· 
dariedade. Neste sentido, as palavras de N. Ques
tiaux, ministro da Solidariedade em Franc;a, no go
verno socialista de Pierre Mauroy, ganham uma 
actualidade cada vez mais .flagrante: «uma solida
riedade e o"osto de uma sociedade de assistidos» 1-
(Declarac;oes ao jornal Le Monde, de 2 de Maio de 
1981). 
Por essa razao, as irmandades da misericordia, as 
fundac;oes e as associac;oes de solidariedade social 



e as associa~oes de voluntarios de ac~ao social, 
com especial impacte local, podem vir a desempe
nhar um papel importante no processo das inicia
tivas locais de emprego, quer participando na cons
titui~ao de ILE de apoio quer associando-se a 
outros processos de desenvolvimento local. 
Em Janeiro de 1986 as institui~oes particulares de 
solidariedade social activas eram 1634 e emprega
yam a volta de 30 mil pessoas (nao contando com 
o trabalho voluntario, que e alias bastante signifi
cativo)_ Representavam, a nivel nacional, 57% das 
creches e dos jardins de infancia, 86% dos servi
~os de actividades de tempos Iivres (ATL), 70% dos 
lares para crian~as e jovens (internatos) e dos cen
tros de convivio para idosos, 53% dos lares para 
a 3_ a idade, 93% dos centros de dia e 32% dos 
equipamentos e servi~os para crian~as e jovens de
ficientes_ 
Debru~ando-me agora sobre as associa~oes de cui
tura e recreio, que devem andar pelos 8000 em 
todo 0 Pais, eu gostaria de chamar a aten~ao so
bretuclo para as enormes potencialidades da actual 
rede de casas do povo no lan~amento e na integra
~ao de ILE de apoio_ 
Estendendo-se por cerca de 1/3 das freguesias ru
rais do Pais, as casas do povo tem hoje uma fun
~ao predominantemente sociocultural. Mas, apesar 
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de se Ihes reconhecer uma utilidade real na promo
~ao sociocultural das comunidades rurais, aver
dade e que estas associa~oes nao exorcizaram de 
vez 0 estigma da sua origem corporativa e tem Ie
vado uma existencia atribulada de 1974 para ca_ 
Incompreendidas ou votadas ao esquecimento, nao 
se tem sabido aproveitar convenientemente as po
tencialidades que a sua rede actual ja oferece para 
o desenvolvimento das comunidades rurais. 
Em Janeiro de 1985 havia 1073 casas do povo e 
40 1 delega~oes, com cerca de 1 500000 associa
dos e de 3000 pessoas ao servi~o a tempo inteiro 
e 1250 pessoas a tempo parcial. 
Vejamos finalmente 0 que se passa com os 11 ra
mos cooperativos actualmente existentes entre 
n6s. 
Digamos entretanto que as cooperativas sao, pos
sivelmente, 0 sector da economia social que rna is 
capacidades tera para acolher projectos de tipo ILE. 
Podemos considerar como ILE de base as coope
rativas de produ~ao, as cooperativas de artesanato, 
as cooperativas de pesca, as CERCIS (cooperativas 
de ensino para crian~as deficientes) e as coopera
tivas de servi~os (produ~ao e utentes). Em conjunto 
representam 581 cooperativas, com cerca de 
20000 cooperadores e de 17 000 pessoas ao ser
vi~o (d. quadro n.o 1). Os demais ramos coopera-

QUADRO I 

COOPERATIVAS / ILE DE BASE 
(DADOS RELATIVOS A JANEIRO DE 1986) 

COOPERATIVAS/ILE DE BASE NUMERO COOPERADORES 

Cooperativas de prodw;ao open3ria a) 240 8200 
Cooperativas de artesanato b) 33 3000 
Cooperativas de pesca 31 978 
Cooperativas de produtores de servi<;os c) 130 7500 
Cooperativas de utentes de servi<;os d) 100 e) 
CERCI (Cooperativas de ensino especial) f) 47 g) 

TOTAL 581 19678 

a) Os valores apresentados sao estimativas 

TRABALHADORES 

9000 
3000 
1055 
2500 

150 
1 100 

16805 

b) 0 numero de cooperativas e 0 da sua existencia legal. 0 volume de associados e 0 numero de trabalhadores sao estimativas. 
c) Quer 0 numero de cooperativas quer 0 volume de cooperadores e 0 numero de trabalhadores sao totais aproximados. 
d) Nao consideramos as cooperativas de radio livre, cujos valores desconhecemos. Julgamos todavia que andam ja pelas centenas. 

Os numeros apresentados sao estimativas. 
e) Desconhecemos 0 numero de cooperadores. 
f) P~r terem origem, funcionamento e finalidade identicos as CERCI, julgamos necessaria uma referencia as associa<;Oes de deficien· 

tes menta is. Sao ao todo 46, tern cerca de 950 pesSoas ao servi<;o, incluindo pessoal tecnico e nao tecnico, e 0 numero de utentes 
deve ultrapassar ligeiramente os dois milhares. 

g) Desconhecemos 0 numero de cooperadores. 
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QUADRO II 

COOPERATIVAS VOCACIONADAS PARA INTEGRAR PROCESSOS DE GESTAC;AO 
DE ILE DE APOIO 

(DADOS RELATIVOS A JANEIRO DE 1986) 

COOPERATIVAS NaMERO COOPERADORES TRABALHADORES 

Cooperativas retalhistas de produtos 
alimentares a) 33 4633 590 b) 
Caixas de credito agricola mutuo c) 215 130000 1 100 
Cooperativas de habitac;:ao econ6mica d) 258 50000 300 e) 
Cooperativas de consumo 430 398100 2817 

TOTAL 936 582733 4807 

a) 0 volume de cooperadores e 0 numero de trabalhadores sao estimativas feitas a partir de dados relativos a 28 cooperativas. 
b) Nao ha qualquer informa<;ao estatistica sobre os postos de venda correspondentes aos 4 633 comerciantes associados. Se conside· 

rarmos tres pessoas ao servi<;o em cada polito de venda (duas na familia: homem e mulher, e um empregado, no minimo), 0 YO' 

lume de emprego no conjunto das 33 cooperativas de retalhistas de produtos alimentares ganha uma outra expressao, atingindo 
numeros da ordem das 15 000 pessoas. 

c) 0 volume de cooperadores e 0 numero de trabalhadores sao estimativas. 
d) 0 volume de cooperadores e 0 numero de trabalhadores sao estimativas. 
e) Apenas consideramos os trabalhadores permanentes. Mas os cerca de 5000 fogos que as cooperativas tinham em constru<;ao em 

Outubro de 1985 empregavam uns 2000/2500 trabalhadores. 

tivos podem desempenhar urn papel importante na 
dinamiza~ao 'social e econ6mica local, tomando a 
iniciativa ou integrando ac~c5es de formac;:ao e de 
desenvolvimento, enfim, gerando elas pr6prias pro
cessos de constituic;:ao de ILE de apoio. 
Parecem-me sobremaneira importantes neste sen
tido, ate porque revelam bastante dinamisno, as 
cooperativas de comercializa~ao (sobretudo as coo· 
perativas de retalhistas de produtos alimentares) e 
as cooperativas de credito agricola mutuo. Aque
las desempenham hoje urn papel importante na de
fesa do pequeno comercio de bairro, face as ten
taculares redes de supermercados. As caixas de 
credito agricola mutuo podem constituir, por sua 
vez, urn vector imprescindivel do desenvolvimento 
econ6mico e social das zonas rurais. 
Jii as cooperativas de consumo e as de constru~ao 
e habita~ao econ6mica parecem-me desempenhar 
urn papel mais modesto neste processo (sobre es· 
tas cooperativas, bern como sobre as caixas de cre· 
dito agricola mutuo e as cooperativas de retalhis
tas de produtos alimentares, d. 0 quadro n.o 2). 
Mas sao sobretudo os ramos das cooperativas agri
colas (apesar do gigantismo de muitas delas) e das 
cooperativas culturais, ambos enredados, de mo
mento, em contradi~c5es e bloqueios viirios, que 

julgo encontrarem·se mais afastados deste movi
mento de criac;:ao e de fomento das iniciativas 10-
cais de emprego. 
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NOTAS: 

1 Este estudo foi realizado para as jornadas que 0 Instituto Su
perior de Ciencias do Trabalho e Empresa (ISCTE) promoveu em 
Janeiro de 1987. 
2 Este ultimo ponto da minha intervenc;ao e objecto de uma in
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de empregos em Portugal - Enquadramento no 3. 0 sector. Esta 
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ILE: un¢ 
phenomene 
social 

RESUME 

Ce texte . reflechit sur les condi
tions qui rendent possible Ie phe
nomene ILE, et caracterise Ie 
contexte ou naissent ses initiati
ves, ses auteurs, ses buts, son 
aspect juridique, les activites ou 
elles se repartissent, et ses pos
sibilites. 
II s'occupe aussi des facteurs qui 
conditionnent Ie developpement 
des ILE, en en montrant deux 
groupes: les conditions basiques 
d'une politique appuyant les ILE, 
et les conditions de potentiation 
du mouvement ILE. 
Finalement, I'auteur s'occupe 
des virtualites de I'~conomie 
sociale face a I'encouragement 
des ILE. 

LEI: a social 
phenomenon 

ABSTRACT 

This text tell us about the possi
bilities of occurance of the LEI 
phenomenon, and describes the 
context in which such iniciatives 
may happen, their authors, their 
aims, the juridical aspect they 
assume, the activities in which 
they unfold themselves and the 
potencialities they may lead to. 
An analysis is made of the fac
tors that influence the develop
ment of the LEI, and two kinds of 
factors are distinguished: the 
basic conditions for a policy sup
porting LEI, and also the condi
tions for making that tendency 
possible. Finally, the author 
deals with the possibilities of so
cial economy in fomenting the 
LEI. 


