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Sociedade, Cultura e Desenvolvimento sustentável em Iberoamérica 
O desenvolvimento tem sido o objeto central do debate sobre a relação entre a economia e a sociedade nos 

países iberoamericanos. Especialmente, ganharam especial relevância as diferentes definições contemporâneas, 
cuja abordagem é mais profunda, ampla e diversa que a do crescimento econômico; cuja perspectiva limitou o 
entendimento do desenvolvimento por muitas décadas. 

O conceito de desenvolvimento tem avançado significativamente desde a sua criação, focada em processos 
de crescimento materiais, para os paradigmas de desenvolvimento humano sustentável. A ideia de 
desenvolvimento tem evoluiu para superar a confusão fundamental entre os fins e os meios necessários para 
alcançá-lo. Considerava-se como objetivo último a busca de algum objeto externo para as pessoas, como a renda, 
a riqueza ou o Produto Interno Bruto, quando na verdade eles são meios para o desenvolvimento. O objetivo do 
desenvolvimento é a vida, como as pessoas sentem, o que eles querem fazer ou ser. A busca da boa vida, como 
Amartya Sen destacou, se resume a viver de maneira que existam razões para festejar e que a busca dessa boa vida 
implique liberdade. É necessário ser livre para buscar a boa vida. 

Neste sentido, as novas abordagens do desenvolvimento permitem a compreensão do homem e da 
sociedade como parte de um sistema complexo e abrangente, global; em que é necessário considerar as inter-
relações entre os diversos componentes do contexto e sua relação com a qualidade de vida e o bem-estar 
individual e local. 

No entanto, apesar dos avanços teóricos e da conceituação de desenvolvimento e progresso entendida a 
partir de sua forma mais ampla, para muitos países Iberoamericanos, o modelo de desenvolvimento se centrou 
principalmente na exploração de recursos naturais, particularmente para a obtenção, uso e comercialização de 
energia, uma abordagem que gera significativas externalidades negativas sobre o meio-ambiente e a saúde, 
limitando, dessa forma, a liberdade e a capacidade das pessoas. Este modelo baseado na exploração de recursos 
naturais e matérias primas é insustentável e constitui um dos principais entraves ao desenvolvimento humano, por 
isso a necessidade de propor transformações e mudanças, de modo a adaptar a estrutura produtiva aos avanços 
teóricos que estão permitindo concluir que um futuro sustentável é possível. Tanto do ponto de vista da ecologia, 
da antropologia ou da sociologia foram geradas significativas contribuições ao conceito de desenvolvimento e à 
valoração dos ativos culturais, ambientais e naturais. Dessa forma, a natureza, entender a cultura do território, a 
participação nos estilos de vida da população local, a justiça no reconhecimento dos direitos das pessoas, assumem 
importância vital na definição de desenvolvimento. 

A III RISE tem por objetivo, por isso, refletir sobre a relação entre desenvolvimento e globalização no 
contexto da busca de sociedades mais equitativas e justas. As diversas relações que podem ocorrer entre os países 
nos domínios económico, social, político e cultural podem ser um fenômeno benéfico ou prejudicial para as 
pessoas dentro dos países, dependendo de sua gestão e distribuição dos resultados entre os diferentes grupos 
sociais. Assim, o evento irá proporcionar um espaço de reflexão sobre o crescimento econômico e social, sua 
relevância, seus impactos e o significado social no contexto do desenvolvimento sustentável. 

A Sociedade para o Desenvolvimento da Sócioeconomia (SASE) 
Fundada em 1989, a Sociedade para o Desenvolvimento da Sócioeconomia (Society for the Advancement 

of Socioeconomics – SASE) é uma instituição internacional com membros em mais de cinquenta países. A SASE 
organiza um encontro anual principal, além de encontros regionais, eventos acadêmicos locais, e edita a revista 
Socio-Economic Review. Em paralelo à criação de da seção Iberoamericana da SASE, foi organizada em 2013, na 
Universidade Autônoma do México, a Primeira Reunião Iberoamericana de Socioeconomia, o primeiro encontro 
regional da SASE. Em 2015, a II Reunião Iberoamericana de Socioeconomia foi realizada em Porto Alegre, Rio 
Grande do Sul, no Brasil, com a organização da SASE, do Programa de Pós-Graduação em Economia da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Centro de Estudos Internacionais sobre Governo 
(CEGOV/UFRGS) 

Em 2017, a III Reunião Iberoamericana de Socioeconomia, será realizada em Cartagena de Indias, 
Colômbia. A organização do encontro liderado pela SASE será da Faculdade de Economia e Negócios – FEN, o 
Instituto de Estudos para o Desenvolvimento – iDe e o mestrado em Desenvolvimento y Meioambiente da 
Universidad Tencnológica de Bolívar, com o apoio do Departamento de Estructura Económica y Economía del 
Desarrollo da Universidad Autónoma de Madrid, España. O tema central será Sociedade, Cultura e 
Desenvolvimento Sustentável em Iberoamérica, com o objetivo de aportar ao debate teórico e político a 
complexidade intrínseca da sustentabilidade do desenvolvimento e do crescimento económico nos países 
Iberoamericanos, com um enfoque multidimensional e com a participação de acadêmicos e pesquisadores de 
diferentes áreas, como a economia, ciência política, filosofia, sociologia, antropologia, história e direito. 
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Conferenciastes 
Dr. Josep Borrell, ex-presidente do Parlamento Europeu 
Dra. María Ángeles Duran, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, España. 
Dr. Michael Piore, Massachusetts Institute of Technology 
 

Mesas temáticas 
1. O debate sobre o estado da socioeconomia 
2. Globalização e desenvolvimento humano. 
3. Governanza ambiental, movimentos sociais e desenvolvimento 
4. Regulação, supervisão e sistema financeiro 
5. Horizonte demográfico, relações de trabalho e bem-estar 
6. Desenvolvimento sustentável, mudança do clima e equilíbrio ambiental 
7. Cultura, desenvolvimento e economia criativa 
8. Insularidade, soberania e dinâmicas territoriais 
9. Paz, pós-conflito e democracia 
10. Inovação, empreendimento, competitividade e desenvolvimento 
11. Turismo e desenvolvimento 
12. Desenvolvimento regional e urbano 

Envio de painéis (mesas temáticas) e artigos individuais (abstracts-papers) 
a) É possível enviar artigos de duas formas: painéis e resumos individuais 
b) Para enviar propostas de painel (mesas temáticas) ou artigos individuais para apresentação no III RISE 

será é necessário enviar o resumo. O Comité Científico será o responsável pela avaliação.  
c) Enviar painéis ou resumos até 31 de agosto de 2017 
d) Painel: deve incluir um resumo global para o painel e resumos para cada um dos 3-4 artigos que 

compõem o painel. Os mesmos critérios para a apresentação de artigos individuais são necessários para o 
painel. 

e) O resumo deve conter os seguintes elementos mínimos: 
§ Objetivo (s) 
§ Metodologia, 
§ Principais resultados, 
§ Bibliografia 
§ Nome completo, instituição e e-mail de todos os autores 
§ Extensão máxima de até 500 palavras. 
§ Os resumos serão aceitos em Espanhol, Português e Inglês, as línguas oficiais do evento. 

f) Indicar a mesa temática (de 1 a 12) a que se envia a proposta de artigo individual ou painel. 
g) Enviar para: fazer upload em: http://www.unitecnologica.edu.co/RISE-SASE2017. 

Inscrições 
Membro do SASE: (somente taxa de reunião): $ 50 
Nenhum membro SASE (membro SASE + taxa de reunião): 100 $ 
Estudante (Membro SASE + taxa de reunião): 50 $ 
(Professores y estudantes de lá UTB:  Isento de pagamento) 

Os resumos enviados, aceitos e presentados serão publicados com ISSN em um espaço 
na Internet após a celebração do III RISE 
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Datas importantes 
01/04/2017: Inicio do prazo para enviar abstract  
31/08/2017: Final do prazo para enviar abstract  
15/09/2017: Seleção dos abstracts  
16 a 18 nov. 2017: III RISE. Universidad Tecnológica Bolívar, Cartagena de Índias (Colômbia) 

Publicação de artigos da III RISE em revistas indexadas 
A III RISE oferece a oportunidade de publicar em revistas indexadas os melhores trabalhos apresentados, 
cujos temas estejam relacionados com o conteúdo do evento. Os autores interessados devem enviar o artigo 
com o trabalho de pesquisa antes de 20 de dezembro de 2017, e deve estar em conformidade com as 
diretrizes para avaliação e publicação de cada revista. 
Os requisitos para apresentar artigos as Revistas da III RISE são: 
a) Ter apresentado o resumo (abstract) na III RISE. 
b) Ter se inscrito no III RISE e, portanto, ser membros do SASE todos os coautores da pesquisa. 
c) Ter apresentado o artigo no evento III RISE. 
d) Enviar antes de 20 de dezembro de 2017 o texto completo do artigo. 

Comitê Científico  
Dr. Rafael Agacino (Universidad de Chile), Dr. Augusto Aleán Pico (UTB-Colômbia), Dr. Luis Enrique Alonso, (UAM-
España), Dr. Miguel Atienza (UCN-Chile), Dr. Victor Cantillo (Uninorte–Colômbia), Dra. Maria Cristina Cciamali, (USP-
Brasil), Dr. Jorge Carrera (UNLP-Argentina), Dr. Rolando Cordera, (UNAM-México), Dr. Andrés Escobar (U de 
Cartagena–Colômbia), Dr. Pedro Fonseca (UFRGS-Brasil), Dr. Gerardo Fujii (UNAM-México), Dr. Fernando González 
Laxe (UDC-España) , Dr. Jorge Iván González (Universidad Externado-Colômbia), Dr. Leonardo Lomeli (UNAM-
México), Dr. Antonio Martin Artiles (UAB-España), Dr. Jorge Mario Martínez Piva (Cepal), Dr. Ciro Murayama (INE-
México), Dr. André Moreira Cunha (UFRGS–Brasil), Dr. Juan Carlos Moreno Brid (UNAM-México), Dra.Isabel Novo 
Corti (UDC-España), Dr. Carlos Ochando (UV-España), Dr. Gueibi Peres Souza (UFSC - Brasil), Dr. Michael Piore, 
(MIT - EEUU), Dr. Jorge Quintero (Uninorte-Colombia), Dr. Frederico Rocha (UFRJ-Brasil), Dr. Santos M. Ruesga 
(UAM, Comité Ejecutivo SASE), Dr. Diego Sánchez-Ancochea, (Oxford U.-UK), Dr. Andrew Schrank, (Bronw University-
EEUU), Dr. Carlos del Cairo Silva (Pontificia Universidad Javeriana –Colômbia), Dr. Diego Silva Ardila (UIS – 
Colômbia), Dr. Julimar da Silva Bichara (UAM-España), Dr. Chris Tilly (UCLA–EEUU), Dr. Daniel Toro (UTB-Colômbia), 
Dr. Olman Villareal Guzmán , UCR–Costa Rica) 

Comitê Organizador 

Augusto Aleán, UTB-Colômbia; Daniel Toro González; UTB-Colômbia; Tania Jiménez Castilla, UTB-
Colômbia; Julimar da Silva Bichara, UAM-España; Santos M. Ruesga, UAM-España 

Entidades colaboradoras 

§ Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)  
§ Fundación AGFITEL (España) 
§ Ministerio de Educación de Colômbia 
§ Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) 
§ Universidad Autónoma de Madrid (UAM) 
§ Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
§ Universidade Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS) 
 


