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«Empresas sociais de base co-
munita ria que promovem o de-
senvolvimento inclusivo nas 
zonas rurais europeias perife ri-
cas» e  o tí tulo do artigo cientí fi-
co em que a ADCMoura surge 

como estudo de caso, publicado 
recentemente na plataforma 
online do Grupo de Trabalho In-
terinstitucional das Naço es Uni-
das sobre Economia Social e 
Solida ria.  
Refira-se que as empresas soci-
ais te m atraí do grande atença o 
devido a  sua capacidade de com-
binar objectivos sociais e econo -
micos atrave s de estrate gias 
empresariais inovadoras. 
Da autoria de Lucas Olmedo, 
Mara van Twuijver e Mary 
O’Shaughnessy, o estudo, produ-
zido no a mbito do projecto Ru-
rAction, financiado pelo progra-
ma Marie Skłodowska Curie, 
elege como tema de investigaça o 
um subtipo de empresa social 
que predomina nas zonas rurais, 
ou seja, a empresa social de base 
comunita ria. 
Concretamente, sa o apresenta-
dos dois estudos de caso de em-
presas sociais de base comunita -
ria que operam ha  mais de vinte 
anos em duas zonas rurais euro-
peias perife ricas: Balyhoura De-
velopment CLG, com actuaça o 
no Centro-Oeste / Ballyhoura, 
na Repu blica da Irlanda, e a 
ADCMoura, que opera no Baixo 

Alentejo, em Portugal. 
Os casos sa o construí dos a partir 
de evide ncias empí ricas recolhi-
das atrave s de entrevistas, visi-
tas de campo, dados secunda rios 
e a experie ncia de trabalho dos 

investigadores junto das organi-
zaço es,   como e  o caso de Lucas 
Olmedo, investigador espanhol, 
que, nos u ltimos meses, tem 
acompanhado de perto a activi-
dade da ADCMoura. 
Esta investigaça o mostra ainda 
como este tipo de empresas tem 
promovido, simultaneamente, o 
desenvolvimento econo mico, so-
cial e ambiental nos seus territo -
rios de actuaça o. Ale m disso, o 
artigo destaca como a combina-
ça o de integraça o local e liga-
ço es externas tem sido funda-
mental para estas empresas so-
ciais, aumentando o seu potenci-
al para promover a "conectivi-
dade" dos territo rios onde ope-
ram. Finalmente, este documen-
to apresenta tambe m o desafio 
enfrentado por estas empresas 
para actualizarem permanente-
mente o seu compromisso com o 
desenvolvimento liderado pela 
comunidade enquanto operam e 
dependem de um quadro de po-
lí ticas orientado de «cima para 
baixo» e «compartimentado em 
silos». 
Esta publicaça o acontecia na 
mesma altura (segunda semana 
de Julho) em que se encontrava 

em Moura uma equipa internaci-
onal de te cnicos responsa veis 
pela produça o de um filme docu-
mental e de uma reportagem 
fotogra fica sobre a actividade da 
ADCMoura e sobre os desafios e 
oportunidades que esta experi-
menta no contexto de um terri-
to rio estruturalmente fra gil co-
mo e  o Baixo Alentejo. 
Estes produtos sera o ainda a 
base de uma exposiça o e de um 
livro de boas pra ticas para inspi-
rar outros empreendimentos 
sociais que operem em regio es 
rurais. Constituem ainda uma 
forma complementar de apre-
sentaça o dos resultados do pro-
jecto RurAction e de discussa o 
polí tica junto da opinia o pu blica  
e sobretudo junto de personali-
dades relevantes associadas ao 
desenvolvimento rural na Unia o 
Europeia, de modo a influenciar 
a mudança de polí ticas nesta 
a rea.    
O RurAction e  um projecto que 
investiga de que forma as em-
presas sociais podem facilitar a 
inovaça o social em a reas rurais. 
Esta forma de empreendimento 
tem vindo a ser reconhecida 
como prometedora, mas e  fre-
quentemente negligenciada pe-
los actores responsa veis pela 
resoluça o de problemas sociais 
com poder para melhorar as 
condiço es nestas regio es.  
O projecto RurAction procura 
assim obter resultados de exce-
le ncia bem como qualificar in-
vestigadores jovens, alguns dos 
quais passaram por Moura nos 
u ltimos tempos, em ambas as 
componentes cientí fica e pra tica, 
nas questo es da inovaça o e do 
empreendedorismo social nas 
regio es rurais.  
Iniciado em Dezembro de 2016, 
o projecto RurAction termina 
em Novembro de 2020. 
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