“The Economy for the Common Good advocates a more ethical economic model, in
which the wellbeing of people and the environment become the ultimate goal of
business.”
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1. O que é a Rede EBC
É uma comunidade global de cidadãos, empresas, associações, universidades e
outras entidades que partilha a visão e ferramentas para que o sistema económico
evolua com métricas e sistemas de incentivos mais evoluídos para satisfazer as
necessidades humanas. Operacionalizou a teoria e a prática de um modelo de
Desenvolvimento Sustentável.
A ideia começou na Áustria e evoluiu para vários países e regiões incluindo:
Alemanha, Suíça, Itália, Espanha, países do Benelux, Reino Unido, Escandinávia e
países da Europa Oriental. Também chegou à América Latina, EUA e África.
A comunidade EBC coopera em vários níveis:
-

Embaixadores: muitas figuras proeminentes nas várias áreas apoiam a
Economia do Bem Comum.

-

Empresas EBC: cerca de 400 empresas publicaram o seu Balanço do Bem
Comum ou são membros da Rede EBC.

-

Associações:

as 21 associações de EBC criam uma base jurídica e

financeira para o trabalho do movimento.
-

Grupos locais/regionais: milhares de pessoas estão ativamente envolvidas
em mais de 100 grupos regionais de forma voluntária.
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2. O que são as EBC Sessions
São sessões de esclarecimento presencial sobre o Modelo EBC | Economia do

Bem Comum, que recebeu um impulso em Portugal após a participação de
Christian Felber num evento organizado pela Fundação Calouste Gulbenkian em
2016. Caso Prático. E
 ntrevista. Livro.
O programa dos eventos inclui:

-

Apresentação do Modelo EBC;

-

A descrição da rede e estrutura internacionais;

-

As oportunidades para comunicadores, auditores e consultores.

Destacamos como principais vantagens para os participantes:

-

Poderem ser remunerados por criarem ou entrarem em projetos sociais,
empresariais e académicos, dado que mais de 400 empresas e outras
entidades do terceiro setor e públicas estão na Rede internacional;

-

Acederem a bens dos parceiros da Rede EBC, incluindo uma página
pessoal na plataforma web nacional;

-

Fazerem parte de um movimento de pessoas, empresas e entidades
conscientes e ativas na construção de um Desenvolvimento Sustentável;

Oferecemos aos parceiros dos eventos ligação à rede internacional, facilitadores das
sessões, oradores especializados e divulgação dos eventos nos nossos canais.
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3. O que precisamos de quem coorganiza
-

A identificação de um espaço adequado, com videoprojetor;

-

A capacidade para divulgar localmente, tipicamente apenas comunicação digital,
via email, websites e redes sociais.

4. Como gerir financeiramente o projeto

Para quem coorganiza o evento, há partilha dos resultados financeiros. 60% para a Rede
EBC, 40% para o parceiro. Valores de referência por participante:

Eventos c/ refeição
15,00 euros pelo evento propriamente dito. Se o restaurante cobrar 10,00 euros, 3,00 euros
são para a Rede EBC, 2,00 euros para o parceiro.

Evento s/ refeição
5,00 euros pelo evento propriamente dito. 3,00 euros para a Rede EBC, 2,00 euros para o
parceiro.

Aconselhamos que a divulgação local do evento seja feita com pelo menos 1 mês de
antecedência. O processamento das inscrições é feita pela Rede EBC usualmente através
do Eventbrite.
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