
 

FFES 2016 | 19, 20, 21 Fevereiro | Faro 

OPEN CALL | Chamada à participação 

 

Destinatários: associações, cooperativas, ONGs, grupos informais e cidadãos com projetos nas 

áreas de transformação social, ambiente, finanças éticas e solidárias, economia social e solidária. 

Prazo limite: 31 de Dezembro de 2015 

 

É crescente a importância de agir e refletir sobre a construção de instrumentos de finanças éticas e 

solidárias em Portugal.  

A primeira edição do Fórum Finanças Éticas e Solidárias (FFES), realizada em Janeiro de 2015 no Porto, 

reuniu mais de trezent@s participantes, pessoas e organizações de economia social e solidária, explorando 

o potencial de instrumentos financeiros alternativos que procuram um modelo de desenvolvimento 

baseado na ideia de que o dinheiro pode ser investido de forma consciente e responsável, tendo como 

referência a pessoa e a promoção da sustentabilidade da economia local, regional, nacional e global.  

Estamos agora a dar passos em direção ao FFES 2016, que se vai realizar em Faro de 19 a 21 de Fevereiro. 

Pretende-se que este Fórum seja um espaço de encontro, de reflexão e de mostra da riqueza e diversidade 

de iniciativas. É importante que o FFES seja uma manifestação de vontades e de afirmação de que a 

mudança é possível. 

Por isso, desafiamos-te a ti ou à tua organização para te juntares a esta iniciativa. Coletivamente podemos 

construir um Fórum verdadeiramente vivo e participado! A organização do Fórum convida-te à 

apresentação de propostas de participação nos seguintes moldes: 

 

Apresentações  Mostra de projetos 

Nas apresentações há espaço para a 

divulgação de ideias, projetos e iniciativas 

nas diferentes temáticas. As pessoas e 

organizações podem dar a conhecer ações 

em curso ou em projeto, bem como lições 

aprendidas com experiências menos bem 

sucedidas.  

 Espaço de visibilidade para projetos, 

iniciativas e redes. Banca onde pessoas e 

organizações podem expor o trabalho que 

desenvolvem, e dar visibilidade às suas 

publicações, cartazes, folhetos, produtos para 

comercialização, etc. 

   

Temáticas 

Transformação social | Ambiente | Finanças éticas e solidárias | Economia social e solidária  



   

   

Apresentações  Mostra de projetos 

– Cada apresentação terá um máximo de dez 

minutos. 

– As apresentações serão realizadas em grupos 

temáticos, seguidas de espaços onde se 

fomentará o espírito de discussão e partilha.  

– Algumas apresentações poderão ser 

selecionadas para integrarem o painel de 

apresentações no auditório. 

– O material gráfico e audiovisual deve ser 

enviado previamente (até ao dia 11 de 

Fevereiro de 2015). 

 

 – A mostra de projetos decorrerá 

simultaneamente ao programa do Fórum. 

– A organização disponibiliza mesas e cadeiras 

e eventualmente algum material de apoio 

necessário, a acordar com cada 

pessoa/organização.  

– A gestão do espaço, a exposição e a presença 

de representantes estará ao encargo e 

responsabilidade de cada organização. 

 

O Fórum é um espaço aberto!  

Inscreve-te também se quiseres apresentar outras sugestões  

de participação – oficinas, exposições, actividades, posters, … 

Calendarização 

Receção de propostas: até 31 Dez. 2015. 

Avaliação de propostas e divulgação aos participantes: até 26 Jan. 2016. 

 

Inscreve-te através deste formulário! 

 

 

 

FFES 2016  |  facebook.com/financaseticas  |  www.financaseticas.pt 

FFES 2015 | Manifesto – CARTA DO PORTO  | Vídeo FFES 2015 

 

 

 
 
Parceria 
 

Junta-te 

a nós! 

https://www.google.com/url?q=http://goo.gl/forms/wjPK5YDOq9&sa=D&usg=AFQjCNGqKC3KChPoS-qScn8OT0WaYMGFNw
http://www.facebook.com/financaseticas
http://www.financaseticas.pt/
http://financaseticas.pt/docs/CARTADOPORTO-final.pdf
https://vimeo.com/117990829

