
 

 

Fórum Latino-americano de Iniciativas e Pesquisas sobre Consumo e Produção Sustentável 

Nasce o Fórum Latino-americano de Iniciativas e Pesquisas sobre Consumo e 

Produção Sustentável 

Pesquisadores, profissionais e ativistas de diversos países latino-americanos fundam a 

primeira rede multi-stakeholder orientada para a geração de conhecimento e consolidação 

de experiências promotoras do consumo e produção sustentável na região 

Arequipa, 22 de outubro de 2014. Com a presença de representantes de organizações da 

sociedade civil, comunidade universitária, organismos estatais, poder legislativo e setor 

privado do Chile, Brasil, Estados Unidos, Holanda, Peru e México; por ocasião do 1º workshop 

regional sobre estratégias de pesquisa e práticas de consumo e produção sustentável, foi 

fundado o Fórum Latino-americano de Iniciativas e Pesquisas sobre Consumo e Produção 

Sustentável (FLIP-CPS). 

O evento patrocinado pelo Global Research Forum on Sustainable Production and 

Consumption (GRF-SPaC) aconteceu no Colégio de Advogados da cidade de Arequipa, no Peru, 

no último domingo, 19 de outubro de 2014. Mais de 40 profissionais reuniram-se para realizar 

um balanço regional dos progressos e desafios pendentes em matéria de consumo e produção 

sustentável e estabelecer uma rede multidisciplinar e multissetorial para facilitar a 

colaboração na geração, consolidação e troca de conhecimentos e experiências sobre práticas 

e pesquisas nesses assuntos. A criação do Fórum é uma resposta eficaz diante do atual estado 

de pulverização da informação e duplicidade dos esforços para ganhar uma melhor 

compreensão sobre as dificuldades e alternativas rumo a uma sociedade de bem-estar 

sustentável.  

“Governos, organizações e consumidores da América Latina confrontam-se com novos 

desafios e oportunidades muitos semelhantes entre si, visando corrigir os problemas sociais e 

ambientais de um modelo de desenvolvimento não sustentável”, comenta Maite Cortés, 

cofundadora do Fórum. “O caráter multissetorial do Fórum permitirá uma melhor articulação 

dos esforços em andamento desde diferentes âmbitos para responder a tais problemas”. 

“Contamos, em primeira mão, com o conhecimento advindo da vivência prática de ONGs, 

organismos estatais e legisladores comprometidos com esses temas, assim como também 

dispomos de inteligência acumulada advinda da comunidade de pesquisadores reunidos no 

GRF-SPaC, o que facilita um mapeamento sobre quais caminhos evitar e quais alternativas 

potencializar para transitar mais rápida e eficazmente rumo a um modelo sustentável no 

consumo e nos processos produtivos”, afirma Fabián Echegaray, cofundador do Fórum. “Neste 

sentido, essa iniciativa que reúne experts e profissionais do tema servirá como catalizador para 

que os agentes de mudança na região otimizem seu diálogo e entendimento sobre como 

produzir e consumir de modo mais responsável”. 



O comitê fundador diretor do Fórum está integrado por: 

Maite Cortés (Colectivo Ecológico Jalisco, México) 

Fabián Echegaray (Market Analysis, Brasil) 

Luis Flores (Consumers International & PERL, Chile) 

Renato Godoy (Instituto Alana, Brasil) 

Mario Silva (Colectivo Ecológico Jalisco, México) 

 

Para mais informações: http://grf-spc.weebly.com/arequipa-2014.html 
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