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A definição de polí6cas de desenvolvimento social que promovam a coesão e a 

sustentabilidade das comunidades, escapando à lógica dominante de decisão top-

down assente em critérios predominantemente económico-financeiros, coloca 

importantes desafios à Economia Polí6ca. Está em causa, nomeadamente, a 

salvaguarda dos processos democrá6cos na elaboração de planos de ação que 

prevejam as componentes sociais, económicas e ambientais do desenvolvimento das 

comunidades. A interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade assumem-se, neste 

contexto, como abordagens epistemológicas essenciais, tanto para o cruzamento do 

conhecimento disciplinar como para a organização de uma visão holís6ca que 

estabeleça o elo de ligação entre o local e o global e que legi6me a responsabilização 

de atores em diferentes níveis de decisão. Jus6fica-se, assim, uma reflexão centrada 

em aspetos da definição das referidas polí6cas como: 

• Os atores endógenos e exógenos às comunidades que devem ser envolvidos e 

auscultados; 

• A abordagem à história e à iden6dade das comunidades; 

• Os conceitos, metodologias e mediadores envolvidos nos processos de 

auscultação; 

• A iden6ficação das necessidades das comunidades; 

• Os modos de deliberação envolvidos no desenho das polí6cas de 

desenvolvimento social; 



• O modo de monitorizar a aplicação das polí6cas e a avaliação da prossecução 

dos seus obje6vos.     

Nesse sen6do, propomo-nos organizar um painel temá6co subordinado ao tema “Para 

uma epistemologia das polí6cas de coesão e sustentabilidade” onde estes aspetos 

sejam o objeto central de reflexão. 

As propostas de comunicação, a apresentar nos moldes definidos na Chamada de 

Comunicações para o 6º Encontro, deverão ser enviadas até 23 de Setembro  para Vítor 

Neves & João Maia (vneves@fe.uc.pt) indicando no assunto “6º Encontro EcPol - Painel 

temá6co ‘Para uma epistemologia das polí6cas de coesão e sustentabilidade’: proposta 

de comunicação”.  
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