
DECLARAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DA REDE LUSÓFONA DE 
DESENVOLVIMENTO E DE ECONOMIA SOCIAL E SOLIDÁRIA

A  partir dos debates realizados, sobretudo no Seminário Internacional de Desenvolvimento e 
Economia Solidária nos Países Lusófonos e da Integração Sul-Sul (realizado na UNILAB, 
Redenção/Ceará -Brasil, em novembro de 2015) e no 1º Congresso de Economia Social e 
Solidária dos Países Lusófonos e da Cooperação Sul-Sul e Triangular (realizado na Universidade 
Jean Piaget, Cidade da Praia - Cabo Verde, em maio de 2016), que envolveram redes e 
organizações de Economia Social e Solidária dos países lusófonos, constatamos que:

   a) A Economia Social e Solidária é, antes de mais, um conjunto de práticas culturais e sociais 
muito antigas, no que se refere às formas de fazer, de produzir, de satisfazer necessidades e de 
gerar renda, presentes  em todos os países lusófonos;

   b) A Economia Social e Solidária assenta, antes de mais, nos princípios da Reciprocidade, da 
Solidariedade e da Democracia e Auto-gestão;

   c) O Desenvolvimento e o Bem-Viver são os objetivos e as finalidades de todas as comunidades 
nos seus territórios, onde vivem, lutam e sonham, de forma sustentável e solidária;

   d) É fundamental a articulação entre os vários países e organizações, na afirmação e no reforço 
das suas práticas;

   e) Em geral, a Economia Social e Solidária ainda carece de visibilidade, reconhecimento e 
capacitação, para obter um ambiente político e institucional, que favoreça o seu desenvolvimento,

Nesse entendimento, criamos a Rede Lusófona de Desenvolvimento e de Economia Social e 
Solidária, como rede de redes, organizações, instituições universitárias e pessoas dos países 
lusófonos, com os objetivos de:

   1- Promover, reforçar e tornar visíveis os processos de Economia Social e Solidária;

   2- Promover o Desenvolvimento Territorial e Comunitário das comunidades dos países 
envolvidos, a partir dos princípios e dos valores da Economia Social e Solidária;

   3- Reforçar os processos de cooperação e integração Sul - Sul e Triangular;

   4- Promover e reforçar os intercâmbios e as integrações dos países lusófonos nestes domínios;

   5- Apoiar a criação e/ou o fortalecimento das redes locais, regionais, nacionais, continentais e 
intercontinentais nestes domínios;

   6- Lutar pelo reconhecimento político, jurídico e institucional da Economia Social e Solidária e do 
Desenvolvimento Territorial e Comunitário, nomeadamente ao nível constitucional e da 
promulgação de leis-quadro, com princípios essenciais comuns a todos os países;

   7- Contribuir para que a Economia Social e Solidária e o Desenvolvimento Territorial e 
Comunitário tenham um papel fundamental nas respostas aos desafios do Mundo atual, ao nível 
ambiental, da coesão social e da promoção da igualdade e equidade de oportunidades, em 
particular de género. 



Com vista a começar a concretizar estes objetivos, define-se, desde já, um conjunto de linhas de 
ação e de iniciativas, a serem desencadeadas pela Comissão Executiva, nomeadamente:
 
   A) Providenciar no sentido de alargar a Rede às organizações e países, que ainda não a 
conhecem;

   B) Preparar a organização de congressos, seminários e outros eventos, para aprofundar os 
temas inerentes aos objetivos indicados e promover a interação entre atores e investigadores;

   C) Criar meios de comunicação e partilha eletrónica, entre os seus membros e para o exterior, 
para as informações e os eventos da Rede;

   D) Apoiar o desenvolvimento de processos de mapeamento e de outras recolhas e 
sistematização de informação sobre os empreendimentos e as entidades de Economia Social e 
Solidária e sobre as iniciativas de Desenvolvimento Territorial e Comunitário, e a sua integração 
na Rede;

   E) Contribuir para o debate, a clarificação e a identidade dos conceitos e práticas envolvidas, na 
sua pluralidade;

   F) Promover o estudo, o levantamento, a comparação e o intercâmbio dos marcos e quadros 
jurídicos e institucionais dos países envolvidos;

   G) Definir estratégias e estabelecer contactos para o reconhecimento da Rede e destas áreas 
em cada país e nas organizações internacionais, em especial na CPLP, às quais se referem;

   H) Desenvolver processos de cooperação e de mobilização de apoios para as suas 
concretizações.

Na Cidade da Praia, em 6 de maio de 2016.
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