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GERENCIANDO REDES PARA O DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 
 
 
APRESENTAÇÂO DE RUPERT DOWNING, DIRETOR EXECUTIVO, 
CANADIAN COMMUNITY ECONOMIC  DEVELOPMENT NETWORK 
 
 
A Canadian Community Economic Development Network é uma associação 
nacional, sem fins lucrativos, que engloba várias centenas de organizações 
comunitárias que trabalham juntas para melhorar as condições sociais e 
econômicas de suas comunidades. A Rede apoia o desenvolvimento no trabalho  
e o aprendizado entre os pares entre organizações comunitárias, e encaminha 
políticas para todos os níveis do governo e o setor privado a fim de fortalecer o 
apoio a iniciativas dos cidadãos buscando o desenvolvimento econômico e 
social. 
 
CONTATO:  Rupert Downing, Canadian CED Network, #610, 620 View Street, 
Victoria, BC Canada V8W 1J6.  Tel. 250.386.9980.  Fax 250.386.9984.  email 
rdowning@ccednet-rcdec.ca  web: www.ccednet-rcdec.ca 
 

mailto:rdowning@ccednet-rcdec.ca
http://www.ccednet-rcdec.ca/
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APRESENTAÇÂO 
 
INTRODUÇÃO 
 
A Canadian CED Network é uma ONG nacional de associados cuja missão é 
promover o desenvolvimento econômico como um modelo alternativo de 
desenvolvimento dirigido pelo cidadão, com base comunitária e focado na 
integração social, econômica e cultural e nos objetivos ambientais.  
 
Entre nossos membros encontram-se várias centenas de organizações 
comunitárias, entre elas: comunidades rurais, aborígenes, jovens, grupos de 
mulheres, comunidades urbanas, costeiras e grupos dirigidos por portadores de 
deficiências. Nossa rede engloba três mil grupos em cada província e território 
do Canadá. Alguns de nossos membros e parceiros são também redes (em 
regiões, de organizações aborígines, instituições que fazem doações para 
comunidades, fundações, etc.), como também instituições públicas, privadas e 
educacionais. 
 
A Rede possui comissões encabeçadas por membros que desenvolvem o nosso 
trabalho nos campos de: 
 Política 
 Pesquisa 
 Desenvolvimento no trabalho 
 Serviços aos associados 
 Protagonismo juvenil e desenvolvimento de liderança 
 Desenvolvimento de capital humano 
 Financiamento comunitário 
 Tecnologias de informação e comunicação 
 Aprendizado entre os pares e desenvolvimento comunitário 
 Planejamento de congressos 
 
A nossa definição do CED é: 
 
Ação local das pessoas a fim de criar oportunidades econômicas e melhorar as 
condições sociais e ambientais de suas comunidades, particularmente as mais 
marginalizadas, numa base sustentável e inclusiva. 
 
Vemos o desenvolvimento econômico comunitário como uma abordagem multi-
facetada, concebida e dirigida localmente para a revitalização e a renovação da 
economia da comunidade, gerenciando e fortalecendo os recursos comunitários 
para o bem da própria comunidade. O movimento CED no Canadá está 
construindo uma “Economia Social” que cria ativos e empreendimentos da 
comunidade a fim de gerar benefícios sociais e econômicos. 
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CONSTRUINDO UMA POLÍTICA NACIONAL PARA FORTALECER AS 
COMUNIDADES 
 
As comunidades no Canadá tem visto cada vez mais desigualdade, dificuldades 
e declínio com os impactos da globalização, quedas em economias de recursos 
tradicionais e impactos das políticas públicas que têm reduzido o apoio aos 
menos favorecidos. A fim de reverter esse quadro a Rede envolveu grupos 
comunitários no desenvolvimento de uma voz e de uma plataforma comum. 
 
O processo envolveu pesquisa regional e workshops sobre questões de 
políticas, bem como conferências nacionais. Em seguida, nos dedicamos a uma 
agenda de pesquisa baseada em evidências a fim de demonstrar o valor do 
movimento e as lacunas nas políticas públicas.  Em seguida fizemos parcerias 
com outras instituições a fim de engajar os vários setores do governo em todos 
os níveis. 
 
A pesquisa incluiu: 
 Um perfil nacional das organizações ligadas ao CED (os resultados  serão 

apresentados) 
 Uma análise das políticas e programas do governo  (os resultados serão 

apresentados) 
 Conclusões sobre as lacunas e barreiras (os resultados serão apresentados) 
 
A plataforma nacional de políticas propõe: 
 Aumento de verbas a longo prazo para as organizações do CED (os detalhes 

serão apresentados) 
 Créditos fiscais e fundos de capital para alavancar o investimento privado 

nos empreendimentos sociais (os detalhes serão apresentados) 
 Mudanças nos programas de treinamento profissional do governo a fim de 

fortalecer o uso de abordagens amplas e comunitárias no ensino de adultos 
(os detalhes serão apresentados) 

 Mudanças no apoio governamental às comunidades a fim de fortalecer a 
inovação social (os detalhes serão apresentados). 

 
A estratégia de política tem tido sucesso na busca de apoio do governo federal 
para uma “agenda econômica social”, investindo ao mesmo tempo no apoio não 
partidário nos vários partidos políticos. 
 
Nossos próximos passos envolvem a mobilização dos membros da Rede em 
todo o país para que estabeleçam o perfil do seu trabalho, sensibilizem o público 
e busquem apoio político, trabalhando ao mesmo tempo com o governo a fim de 
formular políticas e investimentos específicos. Esperamos estabelecer uma 
Mesa Redonda Pan Canadense para engajar todo o espectro de interesses em 
desenvolvimento econômico comunitário, de modo a poder fornecer consultoria 
ao governo.  
 


