
A oitava edição do Boletim Eletrônico da Rede Nacional 
de Gestores de Políticas Públicas de Economia Solidária 
apresenta um balanço das ações realizadas pelo Proje-
to “Fortalecimento da Redes de Gestores de Políticas 
Públicas de Economia Solidária” – Convênio. MTb/SE-
NAES, no 00059/2013 – SICONV no 795.123/2013.
Ao longo de sua execução, a iniciativa promoveu gran-
des avanços na articulação no âmbito nacional da te-

mática da Economia Solidária, por meio da realização 
de oficinas, capacitações, encontros e elaboração de 
materiais didáticos, possibilitando que a temática fosse 
fortalecida entre os gestores públicos. Neste exemplar, 
o leitor poderá conhecer alguns dos destaques desse 
período.

Boa leitura!
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aprimoramento da qualificação de seus gestores e políticas, por 
meio de processos formativos e informativos, integrados e parti-
cipativos, contribuindo para que os trabalhadores dos empreen-
dimentos tevessem acesso a políticas públicas mais eficazes, efe-
tivas e adequadas às suas demandas e necessidades, no âmbito 
local, regional e federal.
A governança do projeto foi estruturada por meio de um comitê 
gestor formado por por 2 gestores/as (um/a titular / um/a suplen-
te) de cada região do Brasil. A coordenação técnica do projeto foi 
realizada pela SENAES, pelo Conselho Nacional de Economia So-
lidária e pela Secretaria Executiva da Rede de Gestores. Na etapa 
de planejamento foram realizadas nove reuniões presenciais no 
período de dois dias com duração de dezesseis horas, realizadas 
nos estados do Rio Grande do Sul, São Paulo e Bahia, e também 
por diversas reuniões virtuais.

O projeto foi fruto de uma parceria da Rede de Gestores com a 
Fundação Unitrabalho, por meio de convênio com a Subsecre-
taria Nacional de Economia Solidária-SENAES, MTb/SENAES no 
00059/2013, Siconv no 798123/2013, e teve como finalidade con-
tribuir para o fortalecimento institucional da política nacional de 
economia solidária como Estratégia de Desenvolvimento.
Ofereceu assessoramento para o fortalecimento da atuação em 
rede dos gestores de políticas públicas de economia solidária e o 



AÇÕES PARA O FORTALECIMENTO DA REDE DE 
GESTORES E INTERCÂMBIO DE GESTORES

Oficina Nacional – Campinas, 2014

Oficina Nacional – Campinas, 2014

A reunião dos gestores durante a III CONAES contou com a parti-
cipação de centenas de gestores municipais e estaduais, reunidos 
com o objetivo de contribuir para a sua articulação e o intercâmbio 
de conhecimentos e práticas, bem como para a discussão do Plano 
Nacional de Economia Solidaria, à luz das contribuições elaboradas 
na Oficina Nacional de Economia Solidária, a qual foi subsidiada pe-
las formulações de cada conferência estadual. Na oportunidade, foi 
feita uma rodada de apresentação dos gestores, que deixou clara a 
diversidade regional presente e também foi feita uma apresentação 
da rede. Ainda na III CONAES, foi realizado o I Encontro Franco-
-Brasileiro de Economia Solidária. Nos dois dias do encontro fo-
ram destacadas a riqueza e a variedade de experiências solidárias 
nos dois países e foi confirmada a pertinência de cooperação no 
nível dos governos locais. Também foram identificados temas de 
interesse de ambas as partes e foi definida uma agenda possível 
para os próximos encontros.

Encontro Franco-Brasileiro – Brasília, 2014

Encontro Franco-Brasileiro – Brasília, 2014

Um dos principais eixos do projeto correspondeu ao fortalecimen-
to da rede de gestores por meio da realização de encontros, semi-
nários e oficinas. No ano de 2014 foram iniciadas as atividades do 
projeto para a rede de gestores e para o cenário da política nacio-
nal, pois, a partir da realização das oficinas regionais e da Oficina 
Nacional de Gestores Públicos de Economia Solidária, atores das 
regiões Sul, Sudeste, Norte, Nordeste e Centro Oeste puderam qua-
lificar o debate e contribuir com a proposta de construção do Plano 
Nacional de Economia Solidária, tema principal da III CONAES.

Oficina Regional Nordeste – Salvador, 2014

Oficina Regional Sudeste – Vitória, 2014

Reunindo cerca de 250 gestoras e gestores municipais e estaduais, 
as oficinas regionais foram realizadas nas cidades de Palmas/TO, 
Itajaí/SC, Salvador/BA, Brasília/DF e Vitória/ES. Na oportunidade, 
foi possível a realização de uma intensa discussão sobre as con-
tribuições trazidas pelas etapas da CONAES nos estados. A partir 
desses encontros foi possível também apresentar a rede e suas 
ações para gestores que não faziam parte do coletivo, além de pro-
por a construção de um documento para compor a contribuição da 
Rede de Gestores para a Conferência Nacional.
A primeira Oficina Nacional aconteceu no período de 9 a 12 de no-
vembro de 2014, em Campinas/SP, integrando as atividades da 66a 
Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), quando os 
participantes puderam debater sobre diversas ações e instrumen-
tos da política pública, a exemplo do Fundo Mundial para o Desen-
volvimento das Cidades – FMDV e o debate sobre o Sistema Único 
do Trabalho e Economia Solidária. Durante o evento, as gestoras e 
gestores tiveram a oportunidade de refletir sobre o aprofundamento 
dos elementos para a construção de um diagnóstico e a visão de fu-
turo da economia solidária, além de participarem da oficina: “Cons-
truindo um Plano Nacional de Economia Solidaria - III CONAES”.



Em 2015, entre as principais ações de fortalecimento da rede de 
gestores, o destaque foi para a realização do III Encontro dos Mu-
nicípios com o Desenvolvimento Sustentável (EMDS). O evento al-
cançou cerca de oitocentas pessoas durante os três dias de evento. 
Na oportunidade, a rede promoveu também o II Encontro Brasil e 
França de Gestores de Políticas Públicas de Economia Solidária, 
bem como a reunião de Gestores Estaduais de Políticas Públicas 
de Economia Solidária.
Também em 2015, foi criada por meio de importante parceria da 
Rede de Gestores com a Frente Nacional de Prefeitos, apoiada pelo 
projeto, a Vice-Presidência Temática de Economia Solidária da FNP, 
o que se trata da conquista de um espaço de discussão e constru-
ção de políticas públicas no setor.
A primeira posse (de Maurício Moromizato, Prefeito de Ubatuba de 
2015 a 2017) aconteceu nas atividades do III EMDS, em abril de 
2015 e a segunda (de Edinho Silva, Prefeito de Araraquara de 2017 
a 2019) aconteceu nas atividades do IV EMDS, em abril de 2017.

III Encontro dos Municípios com Desenvolvimento Sustentável – Abril, 2015

III Encontro dos Municípios com Desenvolvimento Sustentável – Abril, 2015

Em 2017, também houve a realização da Sala Temática “Economia 
Solidária como Estratégia de Desenvolvimento Sustentável e Pro-
moção do Trabalho Decente” durante o IV Encontro dos Municípios 
com o Desenvolvimento Sustentável. Na oportunidade, foram tra-
vados debates sobre Economia Solidária com foco em desenvolvi-
mento, potencialidades e oportunidades locais, gestão participativa 
e intersetorialidade. Atores sociais de diversos estados brasileiros 
estiveram presentes na ocasião. O evento contou ainda com uma 
homenagem dos gestores ao professor Paul Singer pela sua inesti-
mável contribuição para o campo de Economia Solidária no Brasil.

IV Encontro dos Municípios com Desenvolvimento Sustentável – Abril, 2017

IV Encontro dos Municípios com Desenvolvimento Sustentável – Abril, 2017

IV Encontro dos Municípios com Desenvolvimento Sustentável – Abril, 2017

IV Encontro dos Municípios com Desenvolvimento Sustentável – Abril, 2017

Do ponto de vista regional, houve a realização de cinco oficinas cuja 
abordagem temática permeou a construção de uma carta compro-
misso com parâmetros de economia solidária, para apresentar aos/
às candidatos/as nas eleições de 2016. As oficinas ocorreram em 
Londrina/PR, Belo Horizonte/MG, Cuiabá/MT, Belém/PA e Natal/RN 
e reuniu mais de trezentos participantes.

Oficina Regional Centro-Oeste – Cuiabá, 2016 



Oficina Regional Sul – Londrina, 2016

A esfera estadual também foi foco de ações estratégicas para o 
fortalecimento da rede de gestores. Durante a execução do proje-
to, foram realizados seis encontros estaduais nos estados de São 
Paulo, Pernambuco, Alagoas, Santa Catarina, Bahia e Rio de Janei-
ro. Os encontros reuniram mais de trezentos participantes e repre-
sentaram importantes espaços para o intercâmbio de experiências 
e de articulação de políticas públicas.
Ainda foram realizados dois Encontros nacionais de gestores esta-
duais: em 2015, em Salvador e, em 2017, em São Paulo.

Encontro Estadual – PE, 2016

Encontro Estadual – SC, 2015

Encontro Nacional de Gestores Estaduais – São Paulo, 2017

Encontro Nacional de Gestores Estaduais – São Paulo, 2017

Finalizando as atividades formativas previstas no projeto, foi rea-
lizado nos dias 13, 14 e 15 de setembro de 2017, o Encontro Na-
cional de Gestores Municipais de Políticas Públicas Integradas de 
Economia solidária, que teve como objetivo contribuir para o in-
tercâmbio, a integração e o fortalecimento das políticas públicas 
municipais, estaduais e nacional de economia solidária.

Encontro Nacional de Gestores Municipais - São Paulo-SP

Encontro Nacional de Gestores Municipais - São Paulo-SP

O projeto, por meio de assessoria técnica, realizou apoio ao debate 
e proposição de estratégias estaduais de fomento à implantação de 
Políticas Públicas de Economia Solidária. Integradas ao projeto, 
apoio a iniciativas piloto de organização e fortalecimento da Rede 
de Gestores nos estados da Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Mara-
nhão e Paraíba, que foram definidos e indicados pela Rede de Ges-
tores e Unitrabalho. O projeto também contribuiu para a ampliação 
do mapeamento e para o cadastro de Políticas Públicas de Econo-
mia Solidária por meio da promoção de processos sistemáticos de 
intercâmbio, articulação e integração de atores governamentais e 
promoveu espaços participativos de intercâmbio que possibilita-
ram o aperfeiçoamento das estratégias, metodologias e instrumen-
tos de promoção da economia solidária com vistas ao desenvolvi-
mento territorial sustentável junto às equipes locais.



Equipe Economia Solidária Secretaria do Estado do MA Seminário de Economia Solidária de Lauro de Freitas-BA

AÇÕES PARA A SISTEMATIZAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DO 
CONHECIMENTO EM ECONOMIA SOLIDÁRIA
Um outro objetivo alcançado com a execução do projeto “Fortale-
cimento de Redes de Gestores de Políticas Públicas de Economia 
Solidária”, Convênio .MTb/SENAES, no 00059/2013 – SICONV no 
795.123/2013 correspondeu à sistematização e à disseminação do 
conhecimento sobre economia solidária.
Ao longo do projeto foram elaborados oito edições do Boletim Di-

gital da Economia Solidária, que reuniu as principais informações 
do campo e divulgou os principais eventos promovidos pelo proje-
to. Também foram elaborados folders explicativos sobre as Confe-
rências de Economia Solidária e a Rede de Gestores. A criação e a 
manutenção do site www.rededegestoresecosol.org.br ampliou o 
alcance das informações disseminadas.



Este Boletim é da Rede de Gestores de Políticas Públicas de Economia Solidária, ou seja, é seu também.  
Colabore enviando notícias de seu município ou estado para 
rede_gestores@yahoo.com.br e contato@rededegestoresecosol.org.br

Secretaria Executiva da Rede de Gestores de Políticas Públicas de Economia Solidária. Av. Luís Viana Filho, 2a Avenida, 
Plataforma III, no200, CAB, Salvador-BA, CEP 41745-003 - Tel.: (71) 3115-9945.
E-mail: rede_gestores@yahoo.com.br | Site: www.rededegestoresecosol.org.br

Nesse período, também foi feito um esforço de ampliação e atuali-
zação do banco de dados da Rede, com o cadastro de 1700 partici-
pantes de todas as atividades da Rede de Gestores realizadas pelo 
projeto, atingindo 450 municípios, e de 1200 gestores/as.
Outra conquista viabilizada pelo projeto foi a criação da revista Mun-
do do Trabalho Contemporâneo, editada pela Rede Unitrabalho em 
parceria com a Rede de Gestores de Políticas Públicas de Econo-
mia Solidária. A publicação de suas 3 edições buscou fomentar 
a produção de conhecimento a partir do diálogo entre academia, 
gestores, movimentos sociais, sindicatos e demais atores sociais. 
O objetivo é aprofundar as reflexões sobre questões centrais do 
mundo do trabalho atual, com especial atenção às temáticas da 
Economia Solidária, das relações de trabalho, da educação, do tra-
balho e da avaliação de políticas públicas. 
De acordo com Pedro Henrique Silva, diretor administrativo finan-
ceiro da Unitrabalho,  “A revista científica é um instrumento im-
portante nesse momento de ameaças às conquistas sociais que 
tivemos nos últimos anos. Vemos o recrudescimento do neolibe-

ralismo, o ataque aos direitos trabalhistas e previdenciários e o 
desmonte da política pública de economia solidária. Nesse sentido, 
a Revista Mundo do Trabalho Contemporâneo pode nos permitir o 
debate qualificado a respeito dos nossos desafios atuais e propor 
caminhos a serem percorridos no futuro”.
Por fim, a Rede de Gestores construiu um guia metodológico de 
apoio para a implementação de Políticas de Economia Solidária, a 
Coletânea de Cartilhas Economia Solidária. Esse material tem como 
referência as experiências acumuladas pelos gestores durante os 
catorze anos de existência da Rede e aquelas sistematizadas com 
o desenvolvimento das atividades previstas no projeto, para iden-
tificação dos desafios de implementação dessas políticas públicas 
e das alternativas para sua execução.
Trata-se de uma importante fonte de conhecimento que suscita a 
reflexão sobre os instrumentos disponíveis e a estruturação de es-
tratégias mais efetivas no campo da economia solidária, fomentan-
do, assim, práticas inovadoras de participação social.

Acesse as cartilhas e as revistas em
www.rededegestoresecosol.org.br/publicacoes-da-rede/


