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CICLO DE CONVERSAS COERENTES 

A ECONOMIA SOCIAL E SOLIDÁRIA 

 

DATA: 7 de Novembro 

HORÁRIO: 10:00 – 17:00 

LOCAL: CiAP – Centro Incentivar a Partilha 

Rua da Cruz de Pau, nº 153, Matosinhos  

Linha de metro azul, sentido Sr. de Matosinhos, paragem Parque de Real. As instalações são de uma antiga escola 

primária a 1/2 minutos a pé da estação de metro. 

 

OBJETIVO GERAL DA CONVERSA 

Contribuir para uma resposta coerente e abragente aos desafios un iversais da erradicação 

da pobreza e do desenvolvimento sustentável, garantindo uma vida digna para todos e 

todas até 2030. 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

1.Mobilizar para a reflexão em torno de diferentes formas e práticas de cidadania activa 

tendo por eixo de atuação uma economia social e solidária que coloca as pessoas no centro 

das suas preocupações.  

2. Aumentar o conhecimento e a reflexão crítica relativamente a concepções da economia 

mais solidárias e sustentáveis 

3. Aceder a informação e experiências facilitadoras da participação em movimentos e redes 

de acção e reflexão existentes 

4. Dinamizar a atuação de conjunto de agentes multiplicadores da ESS  

 

TÓPICOS PARA DEBATE 

1. Globalização e concepções emergentes e alternativas da economia  

1.1. A economia enquanto ciência social: definições e concepções  

1.2. Economia da partilha/colaborativa 

1.3. Economia social e solidária 

1.4. Economia circular  

2. A Economia Social e Solidária nos Objectivos do Desenvolvimento Sustentável  

2.1 A Importância da ESS no alcance da Agenda 2030 

2.2. A ESS como contributo à política de Desenvolvimento  
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INFORMAÇÃO  

:: Esta sessão é organizada pela  A3S e pelo IMVF, no âmbito do projeto Economia Social e 

Solidária e em sinergia com o projeto Coerência.pt. 

:: A participação é grátis, mas sujeita a inscrição . Inscreva-se até dia 3 de Novembro através 

do link. 

:: O IMVF pode reembolsar os custos da sua deslocação, desde que sejam efetuados através 

de transporte público (comboio, camionetas, metro, carris ...). Pedimos -lhe que peça fatura 

no ato de compra do seu transporte público. Os dados de fatura são : Nome: - IMVF ;  NIF – 

501066055. 

:: Os custos de alimentação serão assumidos pela organização da sessão.  

 

 

 

 

http://a-3s.org/
http://www.imvf.org/
file:///C:/Users/User_CidadaniaGlobal/Desktop/ESS%20report/pt.solidarityeconomy.eu/
file:///C:/Users/User_CidadaniaGlobal/Desktop/ESS%20report/pt.solidarityeconomy.eu/
http://www.coerencia.pt/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4GJeCdEvk8S046oQVz3WhqWv7mjTHsTnXfmvpzNOS_CeNoQ/viewform

