
 

 

CHAMADA PÚBLICA FBES/RGPPES PARA PRÉ-SELEÇÃO DE EXPERIÊNCIAS BRASILEIRAS 

DE ECONOMIA SOLIDÁRIA NO FÓRUM GLOBAL DE ECONOMIA SOCIAL - GSEF 2021 (CIDADE 

DO MÉXICO, MÉXICO) 

 

Como parte da organização do Fórum Global de Economia Social e Solidária 2021 que acontecerá 

em Outubro de 2021, no formato online e presencial, na Cidade do México (México), o Fórum 

Brasileiro de Economia Solidária - FBES, integrante da Rede Intercontinental de Promoção da 

Economia Social e Solidária, capítulo América Latina e Caribe – RIPESS LAC, em parceria com a 

Rede de Gestores de Políticas Públicas de Economia Solidária - RGPPES, procuram experiências 

brasileiras de organizações de economia solidária e de instâncias públicas com enfoque nas práticas 

que possam ilustrar entre os cinco sub-temas do Fórum GSEF 2021.  

 

Tema Central: Governos locais e economia social: co-criação de rotas para uma economia 

verde e inclusiva 

 

Se você implementa ou sistematiza práticas de Economia Solidária e deseja que sua voz seja ouvida 

globalmente, esta é a sua oportunidade! 

 

Poderá fazer sua pré-inscrição seja como organização, instituição pública ou privada, academia ou 

especialista, e, caso aprovada, poderá organizar uma sessão no âmbito do Fórum Global da 

Economia Social 2021, que acontecerá, no formato online e presencial, de 4 a 8 de outubro na Cidade 

do México. 

 

Você pode escolher entre 5 subtópicos para apresentar sua experiência: 

 Construir e reconstruir uma comunidade inclusiva; 

 Educação, aprendizagem e pesquisa para a ECOSOL; 



 Contribuição para a transformação ecológica da ECOSOL; 

 Promover mecanismos diversos e inovadores de financiamento social e solidário; 

 Desenvolvimento de alianças locais e internacionais. 

 

E 2 categorias: 

 Mesas de diálogo de iniciativa individual - instituições com iniciativas sobre o tema de seu 

interesse poderão participar do painel das mesas de diálogo temático durante o Fórum, de 4 

a 8 de outubro. São selecionados temas semelhantes para agrupá-los em uma mesa de 

diálogo, com duração total de aproximadamente uma hora e meia. Geralmente, são 

convidadas três a cinco iniciativas, oriundas de diferentes países ou setores de atividade, sob 

um tema comum. 

 Sessões auto-organizadas - instituições podem organizar sua própria sessão, para a qual 

você pode propor o título, moderador, palestrantes e instituições co-organizadoras que deseja 

convidar, entre outros elementos. As sessões auto-organizadas selecionadas terão um 

espaço de participação durante o Fórum GSEF 2021 sobre um dos tópicos relevantes. 

 

A pré-inscrição ocorrerá entre 27/04/2021 e 09/05/2021, até às 23h59, por meio do link formulário:. 

https://forms.gle/tmB1fgrreLiQoQmv6 

 

Serão pré-selecionadas 02 importantes experiências brasileiras dentre as inscritas. Compartilhe a 

sua ideia conosco! 

 

Faça parte do Fórum Global da Economia Social 2021! 

 

Os objetivos da Chamada: 

 

1. Destacar as bem sucedidas experiências de parceiros, principalmente no desenvolvimento de 

políticas públicas. Neste ponto, estamos particularmente interessados/as nos processos que 

envolvem o desenvolvimento da economia solidária e os tipos de colaboração entre sociedade civil e 

autoridades públicas. 

 

2. Pré-selecionar 02 (duas) experiências que representem os principais atores da economia solidária 

no Brasil, assim como seus parceiros no governo, no movimento sindical, nas redes de cooperação, 

nas organizações comunitárias, nas organizações de pesquisa e nas instituições internacionais. O 

FBES e a Rede de Gestores têm como objetivo de conhecer todos os tipos de atores neste processo, 

ou seja, os atores da economia solidária, os representantes governamentais, os fóruns de economia 

solidária, os empreendimentos econômicos solidários, as organizações sociais e as pesquisadoras e 

os pesquisadores que colaboram efetivamente com este tema. 



 

3. Contribuir com a apresentação de experiências brasileiras ao nível de Fórum Global sobre o tema 

da economia  solidária. Finalmente, para promover o intercâmbio de idéias e que sejam inspiração 

para os participantes a nível mundial. Pretendemos mostrar boas práticas que acontecem no território 

nacional, que buscam a cultura do bem viver e que contam com a participação ou incidência da 

sociedade civil organizada na execução ou acompanhamento, a serem indicadas para representar o 

Brasil nesta edição do GSEF. 

 

Para apresentar uma proposta de participação, por favor preencha o formulário online: 

https://forms.gle/JZUibhyZQWKDuqMb7, até 09 de maio de 2021, às 23h59min (horário de 

Brasília), aos cuidados do Comitê de Seleção FBES/RGPPES. 

 

Dúvidas? Contactar: ecosolgsefbrasil@gmail.com , até 07/05/2021, 12h (horário de Brasília) 

 

Divulgação das experiências pré-selecionadas: 15/05/2021 via site:  https://fbes.org.br/ e 

https://www.rededegestoresecosol.org.br/ 

Divulgação de seleção final de experiências brasileiras: 30/05/2021 via site: https://fbes.org.br/ e 

https://www.rededegestoresecosol.org.br/ 

 

 

IMPORTANTE 

Não nos responsabilizamos por inscrições ou atividades avulsas! 

Não nos responsabilizamos por custos com o GSEF (viagens, hospedagens, plataformas ou 

outros de qualquer natureza!) 

Nosso intuito é pré-selecionar experiências de boas práticas com o perfil a ser selecionado! 

As próximas etapas serão dialogadas com a organização do evento GSEF, podendo a 

participação ser virtual ou presencial.  
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