
 

 

Conferência Internacional: “Economia Social e Solidária & Movimento dos Bens Comuns: Contribuições 
para o aprofundamento da Democracia” 
 
Local: ISCTE-IUL, Instituto Universitário de Lisboa 
Data: 6 - 8 de Novembro de 2019 
Organização: CEI-IUL, Centro de Estudos Internacionais 
 
A 2ª Conferência Internacional: Economia Social e Solidária e Movimento dos Bens Comuns pretende ser um 
ponto de encontro para investigadores, ativistas, gestores públicos e empreendedores envolvidos com 
temas de economia social e solidária, gestão dos bens comuns e novos movimentos sociais em diferentes 
partes do mundo. 
 
A conferência ocorrerá de 6 a 8 de novembro de 2019 no ISCTE-IUL, Instituto Universitário de Lisboa, (Lisboa, 
Portugal). O objetivo desta conferência é ser um espaço aberto, inter- e transdisciplinar para a troca de 
conhecimentos e experiências sociopolíticas sobre novas formas de organização e governança económica 
baseadas na solidariedade, cooperação e gestão dos bens comuns em várias partes do mundo.   
  
A conferência é organizada pelo Centro de Estudos Internacionais (CEI-IUL), com o apoio do Departamento 
de Economia Política (ISCTE-IUL); Centre for Ecology, Evolution and Environmental Changes (CE3C) da 
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e a Incubadora de Economia Solidária da Universidade 
Federal de Alagoas (UFAL, Brasil). 
  
Temos o prazer de lançar a chamada para apresentação de contribuições, que inclui informações relevantes 
sobre a organização da conferência, temas, custos e organizadores.  Atualizações regulares da conferência 
serão colocadas na página do evento (https://ssecommons.cei.iscte-iul.pt ) e enviadas através dos alertas 
de notícias em e-mail e mídias sociais (Facebook e Twitter do CEI-IUL). Questões sobre qualquer aspecto da 
Conferência podem ser enviadas para ssecommons.cei@iscte-iul.pt . 
  
Linhas Temáticas  
Em resposta à crise política, econômica e ambiental da época contemporânea, vários movimentos sociais e 
governos progressistas estão a desenvolver novos modelos socioeconómicos e estratégias de 
aprofundamento da democracia a partir da mobilização de recursos endógenos e da formação de redes 
entre iniciativas de base da sociedade civil e o Estado. Nesse contexto destaca-se o movimento de 
organizações de Economia Social Solidária e o dos Bens Comuns.  
 
A conferência internacional “Economia Social e Solidária e Bens Comuns” visa publicitar e promover o 
diálogo sobre formas de organização e governança económica que visem contribuir para superar os desafios 
pelos quais passam atualmente as comunidades, os governos e as organizações que trabalham para a 
promoção de uma prosperidade sustentável. A edição deste ano da conferência debruça-se sobre estruturas 
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conceituais e normativas que sustentam o desenvolvimento de alternativas cooperativas e sustentáveis ao 
capitalismo neoliberal, visando o fortalecimento da sociedade civil e do Estado através da democracia 
participativa. 
 
Convidamos investigadores, ativistas, gestores públicos e empreendedores sociais a apresentarem 
contribuições para a conferência, que podem ser baseadas em pesquisa científica ou em experiências 
concretas de ativismo, práticas económicas ou governança de políticas públicas. Os temas podem versar 
sobre os movimentos sociais, processos de produção e difusão do conhecimento, políticas públicas e 
estratégias alternativas de governança económica baseadas em Economia Social e Solidária e na gestão 
coletiva e democrática dos Bens Comuns. Além de contribuições nos formatos convencionais de 
comunicação, poster e painel, aceitamos contribuições em formatos de expressão artística e de atividades 
que impliquem a participação e co-criação com o público. Estamos abertos a sugestões que contribuam para 
mostrar a diversidade de ações, experiências e formas de conhecimento e expressão que existem neste 
campo.  
 
Assumimos uma perspectiva interdisciplinar do ponto de vista teórico, conceitual e metodológico. Assim, 
esta conferência convida diversas comunidades acadêmicas, ativistas e empreendedoras a discutir e debater 
estes tópicos numa multiplicidade de perspectivas, incluindo as das organizações das sociedades civis, dos 
empreendimentos e dos governos. O objetivo é promover uma convergência de conceitos e estratégias 
entre pesquisadores, intelectuais, empreendedores, ativistas e gestores públicos.  
 
De forma a incentivar a transdisciplinaridade, a diversidade metodológica e empírica e o pluralismo 
epistemológico, a conferência será estruturada em cinco linhas temáticas: 
 

1) Os movimentos sociais, a economia social e solidária e a governança dos bens comuns. A 
promoção de experiências de economia social e solidária e gestão dos bens comuns por parte de 
novos movimentos sociais que promovem a diversidade epistemológica, cultural, funcional, 
sexual e de expressão de género; 
 

2) A contribuição da economia social e solidária para inovações, ao nível de estrutura e 
funcionamento das instituições públicas, que promovem a democracia participativa e a expansão 
do exercício de direitos sociais e económicos; 

 
3) A economia social e solidária, os bens comuns para regeneração urbana e o desenvolvimento 

rural. Destacar o uso de projetos, políticas e demais iniciativas que procuram revitalizar espaços 
urbanos e rurais através da reorganização de economias e circuitos próprios de produção e 
consumo locais/regionais/bioregionais, bem como de ativação de arenas públicas locais; 

 



 

 

4) A economia social e solidária, os bens comuns e o desenvolvimento de tecnologias sociais. 
Procuramos colocar em evidência pesquisas, projetos e políticas que aliam o saber local/popular, 
organização social e conhecimento técnico-científico visando o desenvolvimento de produtos, 
tecnologias e estratégias de governança transformadoras;   

 
5) A aplicação da economia social e solidária e da gestão dos bens comuns ao combate às alterações 

climáticas e outras estratégias de sustentabilidade, nomeadamente através da transição para as 
energias renováveis, agroecologia e gestão sustentável da água, entre outras configurações sócio-
tecnicas. 
 

 
Submissão de Trabalhos 
As propostas devem ter no máximo 800 palavras (incluindo referências) e indicar a/s linha temática/s em 
que se inserem, além de cinco palavras-chave que definam o tema a desenvolver. Podem ser enviadas em 
inglês, francês, português ou espanhol. No entanto, o idioma de apresentação será o inglês. 
 
As propostas de comunicação, poster e painel devem incluir: 
 
a) Um título;  
b) A linha temática da conferência na qual se insere;  
c) A questão empírica ou teórica que a localiza dentro da literatura científica;  
d) Um relato conciso da abordagem metodológica empírica ou teórica;  
e) O principal argumento do trabalho;  
f) As principais conclusões e sua relevância para um público internacional;  
g) Principais referências. 
 
 
O prazo para envio de propostas é 31 de Maio 2019. Devem ser enviadas por e-mail para 
ssecommons.cei@iscte-iul.pt .  
 
O comité organizador irá posteriormente lançar uma chamada para publicação em “open source” na coleção 
de e-books do Centro de Estudos Internacionais (CEI) do ISCTE-IUL. Os autores de comunicações, posters e 
painéis serão convidados a submeter seus trabalhos completos para avaliação em regime de peer-review.  
 
A conferência também poderá dar origem a outros “outputs” formais e informais, numa variedade de 
formatos que dependerá da natureza e do escopo das submissões, além da variedade de canais de 
disseminação disponíveis.  Convidamos os participantes a contribuir com sugestões e iniciativas para a 
documentação e disseminação dos resultados da conferência, quer no âmbito das suas propostas, quer em 
complemento a estas.  
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A organização irá disponibilizar um serviço de tradução simultânea (inglês/português) durante as sessões de 
abertura e encerramento, assim como durante as mesas-redondas. A tradução noutras línguas ou noutras 
sessões só será disponibilizada se for oferecida e gerida pelos participantes.  
 
Datas importantes  
Prazo para a apresentação de resumos – 31 de Maio de 2019 
Notificação aos autores - 30 de Junho 
Data limite de inscrição - 6 de Outubro 
Publicação do programa completo - 15 de Outubro 
Data limite de inscrição para ouvintes – 20 de Outubro 
Abertura da conferência - 6 de Novembro 
 
Inscrição na Conferência 
Site: https://ssecommons.cei.iscte-iul.pt/  
 
Professores, Investigadores e outros profissionais - € 100, 00 
Estudantes (mediante prova de inscrição numa instituição de ensino superior)* - € 50, 00 
 
Membros de Empreendimentos Solidários e organizações de desenvolvimento comunitário e local 
(mediante prova documental do seu estatuto/carta de recomendação da organização) – GRATUITO 
 
*A inscrição e participação na conferência é GRATUITA para estudantes do ISCTE-IUL, da FCUL e da UFAL 
  
Comitê Organizador 
Ana Margarida Esteves (CEI-IUL) 
Rogério Roque Amaro (CEI-IUL) 
Maria de Fátima Ferreiro (Departamento de Economia Política, ISCTE-IUL) 
Raquel Silva (CEI-IUL) 
Leonardo Leal (CEI-IUL; Universidade Federal de Alagoas– UFAL) 
Gil Pessanha Penha-Lopes (Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, FCUL) 
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