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O que é uma rede?

“ Um grupo de pessoas e organizações que se 
organiza porque tem um objetivo comum”

Acceso 



O que é desenvolvimento comunitário?

 Propriedade:  Os cidadãos são os protagonistas do 
desenvolvimento local. 

 Capacidade: Eles organizam seu próprio desenvolvimento ou 
vão acabar sendo organizados por outros. 

 Bem comum: Compartilhar coletivamente os benefícios de sua 
atividade econômica. 

 Pro-ativo: Resposta da comunidade às privações sociais e 
econômicas. 

 Inclusivo: Envolve todos os principais atores do 
desenvolvimento em uma comunidade. 

 Respeitoso: Desenvolvimento sustentável, respeito às 
necessidades, meio-ambiente, igualdade de acesso  às 
oportunidades. 



Por que uma rede de conhecimento?

 Intercâmbio e criação de novos conhecimentos

 Aumentar o impacto do trabalho nas comunidades

 Fortalecer capacidades

 Resolver problemas 

 Formular e implementar ações específicas



Que tipo de rede desejamos construir?

 Rede de conhecimento informal 

 Rede especialista 

 Rede de Informação 

 Rede de conhecimento formal
Objetivo: Gerar conhecimento e influenciar nos processos de 

tomada de decisão
Membresia: Organizações selecionadas
Comunicações: Físicas e virtuais

Acceso. 



Missão da CLEDINET

 Somos uma rede que gera e compartilha 
conhecimento, habilidades, práticas e experiências 
DEL, a fim de construir capacidade entre as 
comunidades locais e melhorar sua qualidade de 
vida. 



Nossos três pilares

 Criar uma visão alternativa para o desenvolvimento 
econômico local com base na experiência de campo 

 Construir capacidade entre as organizações 
membros a fim de formular e implementar iniciativas 
comunitárias de desenvolvimento econômico bem 
sucedidas

 Promover políticas públicas a fim de estabelecer 
as condições necessárias para  DELC.  



O que podemos alcançar?

– Compartilhar nossa compreensão sobre desenvolvimento econômico voltado 

para as necessidades da comunidade e a liderança

– Aprender a partir das inovações da comunidade 

– Aprimorar nossas políticas nacionais de desenvolvimento econômico

– Compartilhar nossos recursos e competências em programas multinacionais

– Aumentar nossa capacidade em assistência técnica para apoiar projetos 
comunitários (desenvolvimento profissional)

– Obter reconhecimento nacional e internacional para o nosso trabalho DEC/DL

– Ajudar outras redes DEC a trabalharem juntas



Alguns produtos

 Para a rede
– Uma rede continental é estabelecida sobre o tema “desenvolvimento econômico comunitário” 

(DEC/DL)
– Um novo modelo de cooperação é testado
– A rede pode funcionar como catalisador para debates sobre políticas e reformas, bem como uma 

fonte de experiências para os governos locais e nacionais e instituições para o desenvolvimento. 

 Organizações participantes
– Acesso a mais informações e conhecimento sobre DEC/DL
– Novas técnicas, metodologias e sistemas são adquiridos para o desenvolvimento econômico 

inclusivo
– Relações produtivas são estabelecidas com outras organizações parceiras
– Os membros têm acesso a um “pool”  internacional de provedores de assistência técnica

– Iniciativas inovadoras e produtivas são sistematizadas e tornam-se acessíveis
– Maior credibilidade para as organizações membro
– As organizações membro e suas comunidades têmacesso a ferramentas, modelos e programas de 

treinamento adaptados às suas necessidades. 



O que podemos fazer ?

– Intercâmbio comunitário
– Atividades de ensino à distância
– Intercâmbios entre profissionais sobre assistência técnica
– Desenvolvimento de ferramentas 
– Divulgação das melhores práticas 
– Compartilhar documentação e informações (Portal) 
– Treinamento/instrução à distância
– Colaboração entre os pesquisadores 
– Organização de congressos e seminários
– Envolvimento conjunto em projetos de cooperação



Quem deve se envolver?

 Pessoas que trabalham com DEC e DEL 
 Instituições representativas
 Organizações comunitárias
 Meio acadêmico
 Legisladores  



Os desafios da criação/gerenciamento de redes 
para o desenvolvimento comunitário 

 Ambiente interno
– Construir relações fortes em meio às diferenças culturais
– Compromisso de contribuir e não apenas receber
– Tornar-se organizações que aprendem num contexto de 

crescente demanda organizacional
– Permanecer flexível e sensível para com a realidade dos 

membros
 Ambiente externo 

– Ser reconhecida como uma abordagem válida ao 
desenvolvimento. 

– Financiar o que desejamos fazer.



Why do we do this again?

– O sucesso da liderança e da comunidade vem da 
fé, perseverança e do conhecimento

– Compartilhar com as pessoas que lutam pela 
justiça social e contra as raízes da pobreza

– Aprender como podemos trabalhar melhor
– Deixar-se inspirar pela coragem e espírito 

inovador das comunidades em ação. 
– Esperar que haja integração e que se criem 

novos relacionamentos. 


