
Exmos/as Senhores/as,  

Encarrega-me o Presidente da Direção da Animar – Associação Portuguesa para o 
Desenvolvimento Local, Dr. Marco Domingues, de agradecer a V. Ex.as a disponibilidade com 
que nos receberam no passado dia 21 de junho.  

De acordo com o solicitado, vimos por este meio proceder ao envio da documentação 
entregue em mão no âmbito desta audiência, bem como a apresentação do esclarecimento 
solicitado pela Dr.ª Alexandra Tavares.  

Como oportunamente referimos, a Animar integrou o CES – Conselho Económico e Social 
(entre 2001 e 2003), enquanto entidade representativa do mundo rural. No entanto, aquando 
da constituição da CASES – Cooperativa António Sérgio para a Economia Social, a Animar 
deixou de integrar do Conselho Económico e Social, passando a integrar a CASES e o Conselho 
Nacional de Economia Social. 

Desde 2013 que temos vindo a propor a revisão da composição do Conselho Económico. 
Decorrente dos contactos realizados, a Animar foi recebida pelo Presidente do CES, Dr. 
Francisco Assis, em 23 de setembro de 2020, conjuntamente com a CNA - Confederação 
Nacional de Agricultura e a Federação Minha Terra, sendo que no âmbito desta audiência a 
Animar sustentou que, salvo melhor entendimento, considera que as Associações de 
Desenvolvimento Local, tal como constam na Lei de Bases da Economia Social de Lei n.º 
30/2013 de 8 de maio, deverão integrar o Conselho Económico e Social, sem prejuízo das 
entidades que integram atualmente a representação do movimento de desenvolvimento rural 
e agricultura familiar. Neste sentido, a Animar defende a revisão e integração de novas 
categorias na composição do Conselho Económico e Social, propondo a criação de uma 
categoria representativa dos movimentos de cidadania e de participação comunitária.  

Antecipadamente gratos pela atenção.  

Apresentamos os nossos melhores cumprimentos,  

 
Com os melhores cumprimentos,  
Tânia Gaspar 
Equipa de Coordenação  
Serviço de Informação, Comunicação e Imagem  
Serviço de Economia Social e Relações Institucionais 
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