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Comunicado de imprensa 

Paris,  04/07/2016 

 

Um grande passo para a cooperação, 

Uma nova era para o interesse geral nas profissões 

regulamentadas  
 
 
O dia 30 de março de 2016 è uma data para lembrar em relaçao ao movimento cooperativo e 

para o interesse geral nas profissões regulamentadas. 

 

Em audiência pública, o Comité National du Tableau, instância independente ligada ao Conseil 
Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables francês, validou a inscrição da FINACOOP, que se 

tornou na primeira firma de contabilidade francesa com o estatuto de Société Coopérative 
d'Intérêt Collectif (SCIC). Rompendo com a decisão de recusa de inscrição  tomada o dia 25 de 

Setembro de 2015 por  l'Ordre des Experts-Comptables de Paris-Ile-de-France et terminando 7 

meses de processo jurídico, essa decisão histórica abriu uma nova era para as dezenas de 

profissões regulamentadas (arquitectos, advogados, notários, funcionários judiciais, ...) que 

ainda não possuem estruturas cooperativas de utilidade social e ambiental. 

 

Essa vitória simboliza a aliança entre a lei « Hamon » sobre a « Economia Social e Solidária (ESS) 

» francesa do 31 de Julho de 2014 que reconhece este modo de empreender para cada área da 

actividade humana, e a lei « Macron » do 6 de Agosto de 2015 autorizando todas as formas 

jurídicas de exercício profissional  em todas as profissões regulamentadas. 

 

Em perfeira sintonia com a lei ESS, a forma SCIC è a recém nascida do direito cooperativo 

francês. Criada em 2001, o seu objecto è a procura de uma utilidade social,  

definida colectivamente via uma governança democrática envolvendo todas as partes 

interessadas. 

 

FINACOOP e os seus associados colaboradores, parceiros, e clientes beneficiários (150 em 

Apenas um ano de actividade) se congratulam com este passo significado para a Economia 

Social e Solidária (ESS). De ora em diante, FINACOOP aspira a tornarse a firma pluri-competente 

de referência para as empresas da ESS, movimento crescente da economia francesa que 

representa actualmente 10% PIB francês e um crescimento de empregros criados de 23% em 10 

anos. 

 

O desafio é grande para FINACOOP, et as acções do verão são oficialmente lançadas ! 

     Lançamento do sítio Web e de um blog de referencia na ESS => www.finacoop.fr 

     Criação de 5 empregos em Setembro 2016 

     Procura de locais com outras empresas (profissões ligadas ao direito, à comunicação, ao 
financiamento, à inovação social, ...) para criar uma Casa da ESS 

     Extensão territorial 

     I&D para criar o primeiro software libero para as empresas de contabilidade 

     Pesquisas sobre o direito cooperativo et da ESS, o interesse geral nas profissões 
regulamentadas 

     Segundo « Tour de France ESS-ESUS » em Setembro 2016 con empreendedores da ESS 

     Livro Branco Lei ESS n°2, parcerias com os intervenientes-chave da ESS,  novas missões, ... 
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