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ALTERNATIVAS EM PRÁTICA: 

EXEMPLOS DE ECONOMIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa 

Av de Berna 26-C / 1069-061 Lisboa 

Telefone: +351 21 790 83 00 

Bar do Edíficio de ID  ::   23 de junho de 2016  ::  15h 

Trabalhar em rede é alargar parcerias. É trocar experiências e boas-práticas que permitam dar resposta a um 

dos principais desafios que se colocam hoje aos nossos territórios: a promoção da igualdade, dos direitos 

humanos e da sustentabilidade. A partir de duas experiências de Economia Social e Economia Solidária, em 

Portugal e no Brasil vamos apresentar e debater os desafios e as potencialidades destas experiências. 

Edlisa Peixoto, realizadora do documentário “Palmas”, vai apresentar a história de uma comunidade 

cearense que transformou a sua situação inicial de “moradores de favela”, na década de 70, e criou uma série 

de soluções inusitadas para resolver os seus problemas socioeconómicos, o que resultou na criação de uma 

moeda própria - o PALMAS -  e do primeiro Banco Comunitário do Brasil - o Banco Palmas. 

Elisabeth Grimberg, sócia-fundadora do Instituto Pólis, em São Paulo, no qual é coordenadora da Área de 

Resíduos Sólidos vai apresentar o papel das organizações de Economia Social e Economia Solidária no 

contexto dos resíduos recicláveis. Através da sua apresentação vamos ficar a conhecer o processo de 

construção da defesa do direito dos catadores de lixo (trabalhadores de recolha de lixo), enquanto categoria 

de trabalhadores no campo da recuperação de matérias recicláveis; a criação do Movimento Nacional de 

Catadores de Materiais Recicláveis e dos Fóruns Lixo e Cidadania ao nível local, estadual e nacional; e ainda 

as conquistas e desafios na perspetiva da mudança de paradigma de gestão de resíduos no Brasil: o papel das 

cooperativas de catadores e do setor empresarial. 

Moderado por Iva Miranda Pires, Professora, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, UNL  

Este debate será a oportunidade de partilha de experiências entre a audiência europeia e as oradoras do 

Brasil. Estes contactos e histórias de vida são importantes ferramentas de aprendizagem e de 

aprofundamento sobre a temática. Simultaneamente pela sua qualidade e pertinência estas histórias são 

também importantes para os media que podem entrevistar estas oradoras e dar a conhecer pela voz dos 

atores da ESS esta temática. 

15h00  - 16h30 : Debate  “Alternativas em prática: exemplos de conomia ocial e conomia olidária, E S E S
Apresentação do Documentário “Palmas” e conversa com a realizadora 

 

Entrada Livre 

  

Mais informação: www.solidarityeconomy.eu 

 

Organizado pelo Mestrado em Ecologia Humana e Problemas Sociais Contemporâneos e pelo Doutoramento 

em Ecologia Humana (http://ecologiahumanafcsh.weebly.com/) 
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