
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Aliança Internacional para Localização (IAL) 
é uma rede intercultural de pensadores, ativistas e ONGs dedicados a 
explorar radicalmente novas visões de desenvolvimento e progresso. 

 

 

Em todo o mundo, as pessoas estão começando a perceber que as crises de hoje - 

colapso ecológico, instabilidade econômica, desintegração social, e até mesmo o 

terrorismo - estão intimamente ligadas a uma economia global dependente do 

consumismo desenfreado, a especulação financeira e o comércio “livre". 
 

Mas qual é a alternativa? 
 

Nós  acreditamos  que  a  resposta  está  na  localização  econômica:  em  outras 

palavras, reduzir a distância entre produtores e consumidores, incentivando a 

produção diversificada para as necessidades domésticas, em vez de produção 

especializada para exportação. 
 

A localização não visa eliminar o comércio internacional, ou reduzir as atividades 

econômicas à nível de base. Trata-se de mudar o poder das corporações 

transnacionais para os Estados-nação, ao mesmo tempo, construir a auto- 

suficiência regional. 
 

Especificamente, isso significa: 
 

  Usar  os  nossos  impostos,  subsídios  e  regulamentos  para  auxiliar  nas 
necessidades das pessoas e das comunidades, ao invés dos grandes 
negócios. 

  Insistir  que  os  bancos  e  as  empresas  sejam  colocados-estabelecidos em 
lugares simultaneamente sujeitos a um verdadeiro controle democrático e 
limites ecológicos. 

 

 
 

As economias locais restabelecem relações uns com os outros e com o mundo 

natural – relações essas que são essenciais não só para o nosso bem-estar, mas 

para a nossa sobrevivência. 
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Localização: Uma Poderosa Solução-Multiplicadora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Localização gera uma economia real 
Em contraste com o faz de conta dos derivados e do dinheiro baseado 
em dívidas, a Localização é fundada em produtividade real para as 
necessidades humanas genuínas, respeitando a rica diversidade das 
culturas e ecossistemas em todo o mundo. 

 

 

Localização reduz nossas pegadas ecológicas 
Ao  reduzir  a  distância   entre  produção   e  consumo,  ela  também 
minimiza transporte, embalagem e processamento - reduzindo o 
desperdício, poluição e emissão dos gases de efeito estufa. 

 

 

Localização provê melhores empregos 
As economias localizadas se baseiam mais no trabalho humano, na 
criatividade e menos na Energia - sistemas tecnológicos intensivos. Isto 
aumenta o número de postos de trabalho, reduzindo o uso de recursos 
naturais. 

 

 

Localização fortalece a democracia 
Ao espalhar poder econômico e político entre milhões de indivíduos 
e entre as pequenas empresas, em vez de restritos monopólios 
corporativos, a localização revitaliza o processo democrático. 

 

 

Localização reconstrói a comunidade e aumenta o bem-estar 
À medida que a escala e o ritmo da atividade econômica são reduzidos, 
o  anonimato  dá lugar a relacionamentos cara-a-cara e uma  conexão 
mais estreita com a Natureza. Isto por sua vez conduz a uma sensação 
mais segura da identidade pessoal e cultural. 
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Resistência e Renovação 
 
 
 
 
 
 

 
 IAL  fornece  uma  plataforma  para  resistência  e  renovação:  ajuda  a 

combater a globalização da economia, ao mesmo tempo incentiva a 

regeneração de ecossistemas saudáveis e comunidades. 

  
 

Nossas atividades incluem: 
 

 Difundir o conhecimento sobre as crescentes ameaças à democracia, a 
sociedade e ao meio ambiente, causados pela desregulamentação do 
comércio global e finanças; 

 

 

 Compartilhamento de informações sobre o caleidoscópio mundial de 
iniciativas  destinadas  a  localizar  economias,  reconstrução  de 
resiliência, fortalecimento da segurança alimentar e proteger a 
integridade cultural; 

 

 

 Promover alternativas locais – nos níveis de base e política - para a 
produção em massa em grande escala das necessidades básicas, 
especialmente alimentos; 

 

 

 Fomentar uma compreensão da importância da diversidade cultural e 
biológica para a paz, segurança econômica, e saúde pessoal e do 
planeta; 

 

 

 Criação de parcerias que apoiam a localização econômica em todo o 
mundo. 

 

 
 

Acreditamos que a localização possa unir diversos grupos, tanto do Norte 

quanto do Sul - a partir de líderes empresariais, sindicatos à fazendeiros, 

ativistas de justiça social, ambientalistas e povos indígenas - em um 

movimento poderoso o suficiente para virar o jogo e apontar o caminho para 

um mundo melhor. 
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