
Conferência  “Economia Solidária, por
um Comércio Justo Transformador” 

13 de Março de 2018
10h às 13:30h

Auditório do CIUL – Centro de Informação Urbana de Lisboa
Picoas Plaza

 
Debater e refletir sobre a importância da Economia Solidária hoje no mundo e em Portugal. 

Explorar as relações entre comércio justo e economia solidária. 

PROGRAMA

9h45 - Acolhimento dos/as participantes

10h –  Enquadramento histórico da Economia Solidária e diferenças entre Economia
Social e Economia Solidária 
Jordi Estivill - Sociólogo e economista, um dos mais conceituados teóricos europeus da Economia
Solidária  e da Economia Social.  Tem trabalhado no campo das políticas públicas de Economia
Social e Economia Solidária, principalmente na Catalunha, região onde nasceu e reside.

10h30 – A Economia Solidária em Portugal hoje
Rogério Roque Amaro - Professor associado do departamento de Economia Política do ISCTE.
Coordenador  curso  de  Pós-graduação  e  Mestrado  em  Economia  Social  e  Solidária.  Membro
fundador da Rede Portuguesa de Economia Solidária. 

11h – Pausa Justa 

11h15 – Um Comércio Justo transformador enquadrado na Economia Solidária
Stéphane Laurent - CIDAC 
CIDAC – Associação criada em 1974, com raízes na luta anti-colonial clandestina, tem trabalhado
a temática do comércio justo, no quadro da economia solidária, nos últimos vinte anos, nas sua
diferentes  vertentes:  produção,  comercialização e  sensibilização.  A loja  de  comércio justo  do
CIDAC disponibiliza, desde 2011, produtos de comércio justo nacional e internacional.
 
11h25 – Que critérios para um Comércio Justo local?
Federica Carraro – Sodepaz
Sodepaz – Solidaridad Para El Desarrollo y la Paz é uma organização de comércio justo fundada
em  1987, membro  fundador  da  rede  Espaço  por  um Comércio  Justo.  Promove  projetos  de
cooperação  para  o  desenvolvimento  em  diversos  países  como  Cuba,  Nicarágua,  Guatemala,
Honduras, entre outros. 



11h45 – Uma cooperativa diferente: laços  de solidariedade entre Espanha e Nicarágua
Juan Jose Anaya – EspaNica
EspaNica é uma cooperativa de Comércio Justo Espanico-Nicaraguense fundada em 1997 pela
organização não governamental Asociación de Amistad Hispano-Nicaragüense Ruben Dario com o
objetivo de permitir às cooperativas produtoras a comercialização direta do seus produtos na
União Europeia. As cooperativas nicaraguenses são parte da tomada de decisão relativamente a
todo o processo de comercialização dos seus produtos exportados para esta região.

12h05 – Quinta da Fornalha: uma experiência de Comércio Justo em Portugal
Rosa Dias – Quinta da Fornalha
A Quinta da Fornalha é uma quinta de pequena produção de frutícolas situada em Castro Marim,
Algarve. Desde 2008, concentrou-se na área das frutas tradicionais da região utilizando métodos
de produção tradicionais e biológicos para conservar os saberes ancestrais e o ambiente. Conta
com uma cozinha industrial para transformação agroalimentar; uma loja; um alojamento turístico e
um café.

12h25 Debate

Esta atividade realiza-se no âmbito do projeto: “Comércio Justo em Portugal: conhecer, compreender, problematizar”
Apoios: Instituto Camões / Câmara Municipal de Lisboa  
Organização: CIDAC


