
MANIFEST  PER LA CREACIÓ D’UNA REDE(Xarxa) PORTUGUESA D’ECONOMIA 
SOLIDARIA- RPES 

EL QUÉ ? 

La XARXA PORTUGUESA D’ECONOMIA SOLIDARIA(RPES) pretén congregar les 
organitzacions, les institucions,els grups informals i les persones que s’identifiquen 
amb el concepte i les pràctiques de l’economia solidaria, entenent aquestes com els 
processos, formals e informals, de producció,intercanvi, consum, distribució, 
generació de rendes, estalvi e inversió que conjuguen economia amb solidaritat, 
perspectiva ecològica, diversitat cultural, reflexió critica, democràcia participativa i 
desenvolupament local. 

En aquest sentit, l’economia solidaria es: 

-una proposta d’economia alternativa, fonamentada en els principis de la 
reciprocitat, de la cooperació i del compartir, en una visió substantiva (o sigui, 
integrada i arrelada en la societat i en la naturalesa i en les seves relacions i 
vivències) i en la producció de valors d’us, però en relació amb altres formes i 
principis econòmics (del mercat, de l’estat, a través de la distribució de recursos, i 
de l’economia domèstica), o sigui que es plural; 

-Pràctica, com valor essencial e intrínsec, la solidaritat horitzontal i emancipatòria, o 
sigui entre iguals; 

-Promou i defensa una perspectiva ecològica sistèmica, o sigui una visió ecocéntrica 
dels processos econòmics i de la solidaritat que respecta i fecunda el medi ambient; 

- Dona valor, en les seves lògiques i processos, a la diversitat cultural i al 
desafiament i riquesa dels diàlegs interculturals; 

-Estimula i es beneficia d’un coneixement constantment actualitzat, sustentat en la 
reflexió critica permanent i en una ecologia de sabers, o sigui en un diàleg entre 
diferents formes i processos del coneixement; 

-S’articula, promou, i produeix democràcia participativa, internament, a través de 
processos de gestió democràtica (revitalitza la participació, la cooperació, i el 
compartir les decisions en el si de les organitzacions i grups), i externament, en 
l’espai públic, incentivant la ciutadania de proximitat i compatibilitzant economia 
amb democràcia (democràcia econòmica); 

- Dinamitza el desenvolupament local dels territoris i comunitats on està arrelada, 
donant valor als seus recursos i potencialitats endògenes i afavorint les lògiques de 
descentralització, amb l’objectiu de transformar l’economia local i millorar les 
condicions de vida de les comunitats locals 
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PERQUÈ ? 

 RPES sorgeix en un moment crucial, en el que les varies crisis ( econòmiques, 
financeres, socials, ambientals, politiques, de civilització, i de coneixement) han 
provocat innumerables sofriments e indignitats ( socials, ambientals, culturals, 
econòmiques i politiques) i posen en evidència les profundes fragilitats i falles de les 
formes econòmiques i politiques dominants, que estan esdevenint amenaces i 
problemes preocupants per el futur de l’ humanitat i de la vida del planeta i posen 
en qüestió valors essencials, com la solidaritat, l’equitat, la democràcia i la 
transparència. 

Però  aquests també han estat uns temps, com es normal en moments de crisis, o 
sigui de cruïlles de la historia, en els que noves propostes teòriques i  pràctiques han 
emergit, a nivell econòmic, social, cultural, ambiental , polític i de formes de 
coneixement, com alternatives per lluitar i assegurar aquests valors. El concepte i les 
pràctiques de l’economia solidaria es situen exactament en aquestes noves 
propostes, com posen de manifest les múltiples experiències, iniciatives, reflexions, 
corrents, moviments i xarxes que, en tots els continents , s’han afirmat i guanyat 
força en els darrers trenta anys. 

També a Portugal, des de principis dels anys noranta, aquesta nova perspectiva del 
què ha d’ésser una altre economia, compatible amb la sostenibilitat de la vida en el 
planeta, es va afirmant, com proposta i expressió pròpia i autònoma, gaudint com 
experiència pionera la de les Açores. 

Tanmateix si es de recula una mica més, es verifica que des de la recuperació de la 
democràcia l’any 1974, grups de ciutadans i ciutadanes van prendre en les seves 
mans la satisfacció de les necessitats col·lectives, a través d’iniciatives de base 
solidaria  i democràtica, donant valor al treball i a la cooperació i assumint una via 
autònoma amb respecte a la corrent històrica de l’economia social, que mentrestant 
es va anar separant d’alguns dels seus principis originals, en funció dels compromisos 
assumits amb l’estat social i  la competència que va haver de suportar de l’economia 
mercantil. 

 Vertaderament, l’economia solidaria, es en certa mesura, una innovació en la 
tradició, donat que els seus principis essencials de solidaritat, radiquen, no solament 
en tradicions d’ajudes mútues comunitàries, encara presents en moltes regions  
rurals de Portugal, com s’inspiren i actualitzen en nous models de compartir bens, 
serveis i tasques, amb una geografia més amplia, amb una forta presencia del mon 
urbà postmodern en transició. 

Poden constituir exemples de la riquesa i diversitat dels actors i dels nous models: 
grups informals, agricultors familiars, xarxes col·laboratives de petits 
productors,nous moviments socials, i de transició, eco ciutats, associacions populars i 
de veïns, clubs i grups d’estalvi, crèdit e intercanvis solidaris (que produeixen, 
comercialitzen, intercanvien directament, que comparteixen mitjans de producció, 
que emeten moneda complementària...) o grups formals, jurídicament constituïts, 
com cooperatives, associacions, mutualitats, petits productors de proximitat i/o 
xarxes de cooperació, que realitzen activitats productives, de prestació de serveis de 
finances solidaries, de comerç just i de consum conscient i solidari, entre altres. 
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Aquesta presència s’ha consolidat en els darrers anys, i exigeix una plataforma 
d’afirmació  pròpia, convincent i coherent que es exactament l’objectiu principal de 
RPES. 

PER A QUÈ 

Així doncs, la constitució d’una Xarxa Portuguesa d’Economia Solidaria te l’objectiu 
de congregar les organitzacions i altres  col·lectius (formals e informals) i persones 
que s’identifiquin amb el concepte i les pràctiques de l’economia solidaria. 

Sobretot pretén contribuir per:  

1. DEFINIR I REFORÇAR LA SEVA IDENTITAT 

- Clarificar i enriquir el concepte i els continguts que donen sentit a 
l’economia solidaria; 

-  Delimitar i fonamentar la identitat de les organitzacions, grups i persones 
que es reclamen de l’economia solidaria, a través de processos 
d’autoreconeixement compartit; 

- Contribuir a un millor coneixement de les característiques de les entitats, 
iniciatives i moviments que constitueixen l’economia solidaria a Portugal; 

- Donar valor i tornar visibles les experiències populars de l’economia 
solidaria o congèneres, per donar a conèixer i recolzar la seva component 
informal. 

2. AFIRMAR I PROMOURE EL SEU RECONEIXEMENT EN LA SOCIETAT 

- Tornar visible i coneguda la pluralitat de principis i la seva diversitat 
d’expressions de l’economia real, posant en evidència el paper de 
l’economia solidaria en aquest univers; 

- Crear un espai d’afirmació de l’economia solidaria davant de les 
economies(de mercat i publica) dominants; 

- Promoure i reforçar elpes i la presencia de l’economia solidaria en la 
societat portuguesa i europea; 

- Promoure el reconeixement de l’economia solidaria per els poders publics 
i pr la societat i la seva integració diferenciada en institucions, 
plataformes i xarxes representatives del sector cooperatiu i social, previst 
en l’article 82 de la Constitució de la República Portuguesa. 

3. REFORÇAR I CAPACITAR LES SEVES ORGANITZACIONS I GRUPS 
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- Reforçar el coneixement mutu i les interaccions entre les organitzacions i 
persones de la Xarxa consolidant el seu sentit d’acció col·lectiva i 
solidaria; 

- Estimular la producció de nous bens i serveis, la creació de plataformes 
col·laboradores, especialment en les organitzacions de la Xarxa, i en el 
desenvolupament de relacions positives amb les altres formes de 
l’economia, sense subvertir els seus principis essencials; 

- Formar i capacitar els i les dirigents i els tecnics/ques de les 
organitzacions de l’economia solidaria 

- Recolzar  la sostenibilitat de les organitzacions i demés entitats de 
l’economia solidaria 

4. DIVERSIFICAR LA SEVA BASE DE CONEIXEMENT 

-Mobilitzar i establir ponts i diàlegs entre el saber acadèmic i les altres 
formes de saber, en la fonamentació de l’economia solidaria 

5. PROMOURE LA SEVA INTERACCIÓ AMB ALTRES XARXES I LA SEVA 
INTERNACIONALITZACIÓ 

- Divulgar i donar a conèixer en la societat Portuguesa, en els països de la 
Comunitat de Països de Llengua Portuguesa (PCLP), a Europa i en general 
en el mon a l’economia solidaria i els seus valors. 

- Establir formes de cooperació i intercanvi amb experiències, iniciatives i 
xarxes similars d’altres països i continents; 

- Integrar-se en xarxes i plataformes internacionals congèneres. 

COM ? 

RPES comença per constituir-se com xarxa informal el dia 8 d’Agost de 2015, amb 
una Comissió Coordinadora, composada per set associats/es, amb l’objectiu de la 
seva posterior formalització jurídica en els termes que els seus associats defineixin. 

El seu procés de constitució es obert i fonamentat en procediments democràtics i 
transparents, amb les reunions i assemblees que siguin necessaris, per una molt més 
amplia participació dels i de les que es sentin mobilitzats /des per aquest 
desafiament.  

A partir del grup inicial, s’ha d’adoptar una estratègia de divulgació i de mobilització 
que amplii la construcció de la Xarxa a tots i totes que es vulguin adherir. 
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Châos. Vuit d’Agost 2015 
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