
Fórum Cidadania & Território 

5º Encontro nacional, Santa Comba Dão, 11/01/2014 

 

Grupo: Economia Local 

 

Participantes: Augusto de Sousa, Isabel Gaivão, Jorge Malheiros, Jorge Wemans, Luísa 

Teotónio Pereira, Pedro Alves (só da parte da manhã), Maria Leonor Fonseca (só da parte da 

tarde) 

 

Notas prévias 

 

 O nome do GT “Economia Local” foi ratificado pelos presentes, na aceção de dizer respeito 

às dinâmicas económicas ao nível dos territórios, ou seja, fundamentalmente ao nível 

micro (sem esquecer a sua interação com dinâmicas mais amplas) 

 O conceito de Economia Local não se sobrepõe, nem engloba, nem se confunde, com os 

conceitos de Economia Social e de Economia Solidária (entre outros) 

 

 

Atividades Cronograma Responsável Recursos Necessários 

Atividade 1 

Debate sobre experiências 

que apelidámos, 

porsimplificação de 

linguagem de “organizações 

de fronteira”- (ver notas 1 e 

2) com o objetivo de 

identificar conceitos-chave 

sobre os quais trabalhar – 

em abril/maio 

(1) Elaboração de um 

documento explicativo 

a enviar ao C&T de 

modo a recolher 

informação sobre as 

experiências – até 31/1 

(2) Seleção de 5 ou 6 

experiências que serão 

apresentadas no 

debate – até 3/3 

(3) Organização do 

debate, com convite ao 

C&T – reunião do GT 

em meados de março 

 

Jorge Wemans e 

Jorge Malheiros 

 

 

 

 

Todos os 

elementos do GT 

 

 

Todos os 

elementos do GT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gravação áudio do 



debate, para ajudar, se 

necessário, à 

identificação dos 

conceitos-chave 

Atividade 2  

Debate de clarificação de 

conceitos-chave 

significativos ao nível da 

economia local – em junho 

(1) Identificação dos 

conceitos a trabalhar - 

até … final de abril 

(2) Procura de 

informação e de 

pessoas-recurso para a 

clarificação dos 

conceitos identificados 

– até final de maio 

(3) Organização do 

debate, com convite ao 

C&T – até Fim de 

junho 

(4) Elaboração de um 

documento de síntese 

Todos os 

elementos do GT 

  

Todos os 

elementos do GT 

 

 

 

 

 

Todos os 

elementos do GT 

 

Elementos do 

GT a combinar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convite a pessoas-

recurso (por ex, da 

academia) para 

participarem no debate  

Atividade 3  

Debate sobre princípios de 

atuação de atores ao nível 

da economia local - em 

setembro/outubro 

(1) Reflexão sobre 

princípios que devem 

nortear a atuação dos 

atores a nível da 

economia local, de 

modo a preparar o 

debate – até final de 

outubro 

(2) Organização do 

debate, com convite ao 

C&T – em novembro 

(3) Elaboração de um 

documento de síntese 

– até final dezembro 

2014 

Todos os 

elementos do GT 

 

 

 

 

 

Todos os 

elementos do GT 

 

Elementos do 

GT a combinar 

 

Atividade 4  Em 2015!   



Debate alargado sobre a 

economia local e as suas 

dinâmicas 

 

Nota 1: Sendo mais concretos, aquilo que o grupo procura é identificar instituições, organizações 

e empresas que, por exemplo, tendo começado como: 

 iniciativas no âmbito da economia solidária, tenham prolongado a sua intervenção para o 

campo da economia de mercado, e vice-versa; 

 negócios formais e encontrado a sua sustentabilidade no terreno da informalidade, e vice-

versa 

 proposta sem qualquer atenção à sustentabilidade e estejam a interiorizar tal perspetiva 

como estratégica. 

Nota 2: os nomes dos debates são obviamente provisórios. 

 

 

 

 

O GT “Economia Local”, 17 de janeiro de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


