
- ANEXO II -  

PROJETO BÁSICO  

 

 

I - Identificação 
 

1. Identificação do projeto 

 Nome do Projeto: Fortalecimento de redes de gestores de políticas públicas de Economia 

Solidária 

 Local de Execução: Abrangência Nacional 

 Duração: 30 (trinta) meses 

 Resumo do Projeto:  

 

O projeto integra um conjunto de atividades planejadas em diálogo com as iniciativas 

promovidas por Gestores Públicos de Economia Solidária, no sentido do fortalecimento 

do trabalho em rede para o período de 2013/2016 (30 meses).  A proposta é desenvolver 

ações que promovam a sistematização de experiências e práticas existentes de 

implantação dos instrumentos de políticas públicas de Economia Solidária (Centros 

Públicos, Incubadoras, Fundos, Conselhos, etc.), bem como forneçam subsídios para 

processos participativos de formulação e implantação de práticas inovadoras nessas 

políticas. Para tanto o projeto irá buscar a realização de processos participativos de 

fortalecimento de redes de gestores, através da manutenção de espaços presenciais e 

virtuais de articulação, da realização de processos formativos e informativos e da 

realização de encontros regionais e nacionais. 

 

 

 

2. Identificação da Entidade Proponente (Informar os dados cadastrais da entidade) 

 Nome: Fundação Interuniversitária de Estudos e Pesquisas sobre o Trabalho - 

UNITRABALHO 

 CNPJ: 01.318.855/0001-28 

 Data da Fundação: 16 de julho de 1996 

 Registro no CNPJ: Entidade de direito privado sem fins lucrativos 

 Endereço completo: Rua Chuí, 74   

 Bairro: Paraíso 

 Município: São Paulo 

 CEP: 04104-050 

 UF: São Paulo 

 Número de Telefone e Fax com DDD: (11) 5084-5192/(11) 5083-3686 

 E-mail: geral@unitrabalho.org.br 

 Página na WEB (site): http://www.unitrabalho.org.br 

 

 

3. Identificação do Representante Legal da Entidade Proponente 

 Nome: Sonia Marise Salles Carvalho 

 CPF:  

 RG:  

 Órgão expedidor/UF:  

 Profissão: Professora universitária.  

mailto:geral@unitrabalho.org.br
http://www.unitrabalho.org.br/


 Cargo: Diretora Executiva 

 Estado Civil:  

 Número de Telefone com DDD:  

 E-mail:  

 

4. Identificação do Responsável Técnico pelo Projeto  

 Nome: Reynaldo Norton Sorbille 

 Cargo: Coordenador Técnico do Projeto 

 

 

 E-mail: gestores@unitrabalho.org.br  

 

 

 

II - Descrição do Projeto 
 

6. Justificativa. 

 

 

O Brasil tem alcançado indicadores de crescimento econômico recentes, com destacado papel 

para as políticas públicas de inclusão social e distribuição de renda. No entanto ainda 

persistem desafios importantes para alcançar e consolidar a superação da extrema pobreza e 

de um amplo conjunto de desigualdades sociais, regionais, educacionais, étnicas e de gênero, 

etc. 

 

A democratização das relações econômicas por meio de um modelo de desenvolvimento 

soberano, sustentável e solidário se configura como uma estratégia fundamental para 

possibilitar o acesso de todos os cidadãos e cidadãs aos benefícios do crescimento econômico. 

 

A consolidação da Economia Solidária constitui uma parte importante desse esforço nacional. 

Trata-se de uma economia responsável pela reprodução da vida de uma parcela crescente da 

população, que se alimenta de inúmeras atividades realizadas no campo e na cidade e que tem 

gerado ricas inovações na reestruturação do tecido social e produtivo em muitos territórios e 

comunidades. 

 

Especificamente em relação às formas alternativas de geração de ocupação e renda, já são 

inúmeras as experiências de trabalhadores brasileiros que por iniciativa própria, ou 

estimulados por entidades civis, sindicais, religiosas, universitárias ou mesmo organismos 

governamentais, vêm se organizando em variadas formas associativas que vão constituindo o 

que hoje chamamos de economia popular solidária. São as cooperativas de produção, crédito e 

prestação de serviços, grupos solidários, associações, empresas em processo falimentar 

recuperadas por seus trabalhadores em forma de autogestão, empresas familiares articuladas 

em redes de cooperação, mutirões, redes solidárias, clubes de troca entre tantas outras. 

 

A viabilidade econômica e a eficácia social destas iniciativas requerem e têm demandado do 

Estado, investimentos de aporte econômico-social no âmbito das políticas públicas visando: 

desenvolvimento de tecnologias aplicadas, financiamento e formação em autogestão, dentre 

outros. Para responder a estas demandas sociais crescentes, é necessária a articulação das 

políticas públicas nos diferentes níveis rompendo a sua pulverização e, fundamentalmente, 

preparando gestores públicos em todas as esferas de governo, visando uma capacidade maior 
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de resposta do Poder Público, tendo como referência o direito da população ao trabalho, à 

renda e à participação na partilha da riqueza do país.  

 

Para responder às demandas crescentes dos empreendimentos e demais atores da Economia 

Solidária, dezenas de Estados e Municípios criaram nos últimos anos suas políticas públicas 

nesse setor, aprovando marcos legais, construindo instâncias de operacionalização e de 

diálogo com a sociedade. Essa rica experiência tem sido potencializada pela Rede de Gestores 

Públicos de Economia Solidária criada em 2003.  

 

Apesar dos importantes avanços alcançados, observa-se, ainda, uma limitação da 

compreensão do papel do Estado na formulação de Políticas, no domínio técnico para a 

elaboração de instrumentos e mecanismos de políticas que possibilitem ao Poder Público 

responder com maior precisão as demandas da sociedade civil e principalmente das 

organizações associativas em escala municipal e regional. 

 

Nesse sentido, existe uma dificuldade de domínio no que se refere a instrumentos e 

metodologias de gestão das políticas públicas bem como mecanismos de acompanhamento, 

monitoramento e avaliação. Esta fragilidade tem deixado espaço para o não enfrentamento de 

dificuldades – muitas vezes determinadas por sua inexperiência administrativa e de gestão – 

que de outra maneira poderiam ser trabalhadas. É preciso, pois, superar estas barreiras para 

contribuir na consolidação de uma política pública de economia solidária que se encontra em 

processo de implantação no país.   

 

Entendemos, pelos elementos já descritos e expostos, que se justifica o desenvolvimento de 

um projeto focado na difusão de inovações nas formas como os governos municipais vem 

desenvolvendo na sua práxis na formulação, implementação e avaliação de políticas públicas 

de economia solidária. Com isso, espera-se fortalecer os gestores públicos de economia 

popular e solidária atuantes no enfrentamento da vulnerabilidade em que está inserida grande 

parte da população brasileira. 

 

O projeto aqui apresentado irá possibilitar o fortalecimento da atuação em rede dos gestores 

públicos, a ampliação da sua qualificação por meio de processos formativos integrados e 

participativos e a adoção de inovações sociais por meio da parceria com uma rede nacional de 

Universidades que possuem centros e grupos de pesquisa focados no tema da Economia 

Solidária, beneficiando diretamente os empreendimentos constituídos por trabalhadores que 

buscam a superação da pobreza, os quais terão acesso a políticas públicas mais eficazes, 

efetivas e adequadas às suas demandas e necessidades, no âmbito local e regional. 

 

 

 

7. Objetivos.  
 

7.1. Objetivo geral: Contribuir para o fortalecimento institucional da política pública nacional 

de economia solidária com vistas à superação da pobreza extrema no âmbito do Plano Brasil 

Sem Miséria (PBSM). 

 

 

7.2. Objetivos específicos:  

Objetivo específico 1: Contribuir para a concepção e o desenvolvimento de um 

Sistema Nacional de Políticas Públicas de Economia Solidária 

por meio da promoção de processos sistemáticos de 



intercâmbio, articulação e integração regional e nacional de 

atores governamentais e da sociedade civil das esferas 

municipal, estadual e federal; 

Objetivo específico 2: Promover processos participativos de intercâmbio que 

possibilitem o aperfeiçoamento das estratégias, metodologias e 

instrumentos de promoção da economia solidária com vistas ao 

desenvolvimento territorial sustentável com superação da 

extrema pobreza; 

Objetivo específico 3: Subsidiar processos participativos de elaboração e implantação 

de políticas públicas de economia solidária e de marcos 

jurídicos de reconhecimento e fortalecimento institucional da 

economia solidária; 

Objetivo específico 4: Promover a mobilização, sensibilização para a participação da 

sociedade civil e de órgãos governamentais na III Conferência 

nacional de Economia Solidária (III CONAES); 

Objetivo específico 5: Oferecer subsídios para a formulação de planos territoriais, 

estaduais, e  nacional de economia solidária em decorrência da 

III CONAES. 

 

 

8. Metas. (As metas são os objetivos expressos em termos quantitativos, mensuráveis e, 

portanto, verificáveis) 

Meta 1: Promoção de 10 (dez) eventos regionais e 02 (uma) oficinas nacionais e 12 

encontros estaduais, para a integração e articulação de políticas públicas 

municipais e estaduais de economia solidária com vistas a aprofundar os 

mecanismos e instrumentos para o Sistema de Políticas Públicas de Economia 

Solidária. 

 

Meta 2: Realização de processos participativos de Sistematização e Fortalecimento de redes 

de gestores de políticas de economia solidária no Brasil como espaços de 

articulação e integração nacional que possibilitam o aperfeiçoamento das 

estratégias, metodologias e instrumentos das políticas públicas de economia 

solidária. 

 

Meta 3: 

 

Manutenção de espaços presenciais e virtuais de articulação e integração 

sistemática das redes de gestores de políticas públicas de economia solidária.  

 

 

 

Meta 4: 

Em complementação a Meta 01 – Etapa 1.4 para promoção de mais um dia de 

Oficina Nacional para integração e articulação de políticas públicas municipais e 

estaduais de economia solidária com vistas a aprofundar os mecanismos e 

instrumentos para o Sistema de Políticas Públicas de Economia Solidária. 
. 

 

9. Etapas e cronograma de execução.  

Meta  Atividade 

1 Etapa1.1 Etapa 1.1 -  Suporte às atividades de mobilização e de articulação da rede de 

gestores públicos por meio da constituição e manutenção do trabalho da 

equipe de apoio técnico 

  



Meta  Atividade 

Etapa1.2 Etapa 1.2 - Realização de 08 (oito) reuniões presenciais, de dois dias, dos 

titulares e suplentes da coordenação da Rede de Gestores (por região) e a 

equipe de coordenação e sistematização do projeto para planejar, monitorar e 

avaliar o andamento das atividades e realização de reuniões de 

acompanhamento interno do projeto. 

Etapa1.3 Etapa 1.3 - Realização de 10 oficinas regionais (02 por região, com apoio de 

infraestrutura) com 40 participantes e carga horária de cada 20 horas cada e 

presença de membros da coordenação e mais 12 encontros (dois por região, 

com o NO dividido em duas regiões) que serão apoiados pelo projeto com a 

disponibilização de facilitadores e expositores. 

 

Etapa 1.4 Etapa 1.4 - Realização de 02 (duas) oficinas nacionais com 40 participantes e 

carga horária de 16 horas.  

 

2 Etapa 2.1 Etapa 2.1. Elaboração de material pedagógico a partir da experiência de 

formação acumulada pelos gestores e sistematizada com o desenvolvimento 

das atividades previstas no Projeto (com tiragem e distribuição de 2000 

exemplares) 

 

Etapa 2.2 Etapa 2.2 Realização de um Seminário Nacional de Formação para 

apresentação e validação da sistematização parcial dos resultados do projeto e 

do material elaborado junto aos gestores, com 100 participantes e carga 

horária de 16 hs  

 

Etapa 2.3 Etapa 2.3. Realização de processos de assessoramento técnico junto aos 

gestores que estão iniciando a implantação de políticas públicas de economia 

solidária em seus municípios e estados para testagem e disseminação do 

material elaborado 

.  

3 
  
  
  

Etapa 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 3.1. Gestão e manutenção de um sítio na internet para divulgação das 

experiências, informações e dados sobre legislação, programas, políticas, 

debates, entre outros aspectos sobre gestão pública e economia solidária. 

 

Etapa 3.2 Etapa 3.2 Elaboração de material de divulgação permanente das experiências 

exitosas de Políticas Públicas por meio 6 (seis) boletins eletrônicos, 1 (uma) 

revista virtual e 2 (dois) e-books, bem como elaboração de arte, diagramação, 

projeto gráfico e revisão de textos referente ao material de divulgação e 

didático pedagógico do projeto, para  divulgação, comunicação e 

desenvolvimento das atividades previstas no mesmo. 

 

 

Etapa 3.3 Etapa 3.3. Promoção de 10 eventos virtuais que possibilitem a discussão sobre 

diferentes temáticas dentro da gestão pública e economia solidária 

(webminars, chats e vídeo conferências) com gestores. 

 

4 Etapa 4.1 Etapa 4.1 Em complementação a meta 01 - etapa 1.4 para promoção de mais 

01 dia Oficinas Nacionais para 40 gestores, sendo a 1ª oficina voltada para os 

gestores escolhidos como delegados das Conferências Estaduais. Esta oficina, 

teve como produto, o debate e a elaboração de um documento para orientação 

da participação dos Gestores na 3ª CONAES, resultado da sistematização da 



Meta  Atividade 

discussão acumulada nas primeiras 5 (cinco) oficinas regionais provistas 

inicialmente no projeto. 

 

 

 

 

10. Metodologia.  
 

 

10.1  Diretrizes Metodológicas 

Este projeto orienta-se, antes de tudo, pela compreensão da prática como ponto de partida e de 

chegada. Assim, a experiência dos gestores participantes no processo formativo, suas 

inquietações, dúvidas e angústias, bem como o saber e o conhecimento que trazem de suas 

experiências de gestão, são o ponto de partida. O objetivo é trabalhar teórica e 

conceitualmente as questões geradoras do debate, confrontando os aspectos práticos e os 

teóricos, bem como as diferentes práticas, na construção de novos referenciais, em um 

processo de superação e aperfeiçoamento.  

O campo da economia solidária é marcado notadamente pela diversidade. Diversidade entre 

os empreendimentos, que variam em dimensão, grau de organização, setores de inserção 

econômica e grau de dependência dos instrumentos de proteção social. Diversidade que se 

apresenta entre as realidades locais, desde as pequenas cidades, onde se confundem as 

fronteiras entre o rural e o urbano, e as grandes metrópoles hipertrofiadas. As experiências de 

gestão no âmbito das políticas de apoio e fomento à economia solidária também variam 

enormemente entre si, diferindo quanto ao tempo de implantação das políticas, grau de 

institucionalização, lugar institucional e disponibilidade de recursos orçamentários. Daí a 

ineficácia das fórmulas prontas de gestão pública, que podem funcionar em alguns contextos 

específicos e serem absolutamente inoperantes em outros.  

Assim, entendemos o processo de formação vinculado a uma postura dialógica e plural. 

Diálogo a ser estabelecido entre as diferentes experiências de gestão, entre as diferentes 

necessidades, entre os referenciais conceituais e teóricos e o conhecimento prático. Desta 

interação dialética, pretende-se construir um conhecimento novo, significativo e eficiente na 

orientação da gestão das políticas públicas de economia solidária.  



É interessante observar que os participantes do processo formativo são ao mesmo tempo 

sujeitos e objetos da formação, são atores e autores do novo conhecimento que se pretende 

construir.  

Nesta perspectiva, os instrumentos e técnicas pedagógicas, foram pensados sempre 

objetivando estimular a participação, facilitar e estimular a apreensão dos instrumentos de 

gestão com os quais se pretende trabalhar e abrir espaços para a reflexão e os debates 

coletivos.  

 

Além disso, pretende-se buscar a participação e o controle social da sociedade para contribuir 

na formulação e implementação da proposta. Essa participação poderá ser materializada por 

meio de instâncias já consolidados, tais como: Conselhos Nacional,  Estaduais e Municipais, 

Comitês do Plano Brasil Sem Miséria,  Comitê Gestor dos Centro Públicos de Economia 

Solidária,  Fóruns  de Economia Solidária,  Rede de Gestores Públicos de Políticas Públicas 

de Economia Solidária. 

Todas as iniciativas a serem contempladas pelo projeto serão orientadas pelas três metas do 

projeto: 1)Promover eventos regionais e nacionais para a integração e articulação de políticas 

públicas municipais e estaduais de economia solidária com vistas a aprofundar os mecanismos 

e instrumentos para o Sistema de Políticas Públicas de Economia Solidária; 2) Realizar 

processos participativos sistematização de práticas e de fortalecimento de redes de gestores de 

políticas de economia solidária no Brasil como espaços de articulação e integração nacional 

que possibilitam o aperfeiçoamento das estratégias, metodologias e instrumentos das políticas 

públicas de economia solidária; 3) Criar e manter espaços presenciais e virtuais de articulação 

e integração sistemática das redes de gestores de políticas públicas de economia solidária. 

 

10.2  IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 

 

Este projeto, pela sua natureza e objetivos, terá uma Coordenação Geral que será exercida por 

um Coordenador Técnico e um Coordenador Pedagógico, indicados pela diretoria da 

Fundação Unitrabalho, além de um Comitê Gestor composto por cinco Gestores de Políticas 

Públicas de Economia Solidária, um representante da Secretaria Nacional de Economia 

Solidária (SENAES) e um representante designado pelo Comitê Permanente do Conselho 

Nacional de Economia Solidária.  



Caberá à Coordenação Geral do projeto definir as diretrizes de planejamento, monitoramento, 

avaliação dos processos e dos resultados das ações propostas, bem como sua readequação, 

quando necessário, será ouvido o Comitê Gestor.   

 

São atribuições da equipe permanente do projeto: 

Coordenador Técnico – participar das reuniões da Coordenação Geral do Projeto, nas quais 

serão realizados o planejamento, monitoramento, avaliação e sistematização, coordenar a 

execução do projeto e das atividades nele previstas, zelando pelo cumprimento dos objetivos e 

metas estabelecidos, acompanhar e subsidiar a mobilização e organização dos cursos 

regionais e seminários estaduais, organizar os fluxos administrativos e operacionais, o 

controle financeiro e a prestação de contas do projeto. Elaborar relatórios técnicos, 

administrativos e financeiros. Contratar e acompanhar os serviços de pessoas físicas e 

jurídicas. 

Assistente Pedagógico – assessorar o projeto no que tange aos aspectos pedagógicos e 

metodológicos. Participar das reuniões da Coordenação Geral do projeto e demais atividades, 

sempre que viável. Assessorar a sensibilização e mobilização para as atividades previstas, 

organizar e sistematizar os relatórios resultantes dos cursos regionais, seminários estaduais e 

reuniões de planejamento, monitoramento e avaliação, assessorar na a elaboração do folder, 

do sítio na Internet e dos boletins eletrônicos, no que se refere aos aspectos metodológicos e 

de conteúdo, e ao cumprimento dos objetivos e metas. Estabelecer contatos com os 

expositores e facilitadores das atividades regionais e estaduais. Assessorar a elaboração do 

guia de políticas públicas que será divulgado em versão eletrônica ao final do projeto.  

Organizar os materiais didáticos a serem utilizados nos seminários regionais e nacionais.  

 

A metodologia proposta para os eventos será a seguinte:  

 

Oficinas regionais e estaduais – terão como público-alvo os gestores públicos dos estados 

próximos.  

O foco das oficinas regionais e estaduais é a apresentação e discussão dos instrumentos de 

gestão de políticas públicas (instrumentos de planejamento, elaboração e implementação de 

projetos e programas, orçamento, parcerias institucionais, legislação, relação entre as 

diferentes esferas de governo, monitoramento e avaliação de políticas). Pretende-se avançar 



para além do caráter formativo, propiciando um salto na organização e articulação das 

políticas de apoio à economia solidária nesses territórios. A proposta do projeto prevê o apoio 

de um facilitador, que contribuirá na organização das atividades do seminário, e de um 

expositor, que realizará palestra seguida de debate com os participantes. Também serão 

arcados pelo projeto os custos com transporte, aluguel de local e material pedagógico.   

Reuniões de Planejamento e Avaliação – as reuniões de planejamento e avaliação são de 

fundamental importância para o bom desenvolvimento do projeto e para que as metas sejam 

atingidas. São também fundamentais para a sistematização desta experiência de formação em 

seus vários momentos e atividades.  

A sistematização deste projeto deverá balizar-se pelas mesmas diretrizes metodológicas que 

orientaram a realização das atividades de formação. Não se deseja apenas o registro ou a 

memória da experiência de formação, mas têm-se como objetivo realizar a interpretação 

crítica e a proposição de ações e diretrizes a partir das questões levantadas e das reflexões 

desenvolvidas no processo de formação, visando a contribuir na construção de uma política 

pública de economia solidária.  

 

11. Resultados esperados.  
 

 

Resultado 1: Os gestores se apropriam de um aparato conceitual que contribua para a 

formulação de programas e diretrizes inovadoras para as políticas de 

economia solidária no âmbito regional e local; 

Resultado 2: Os gestores se mostram capazes de aplicar com maior eficiência os 

instrumentos de planejamento, monitoramento, execução e avaliação das 

ações, melhorando o desempenho nas respectivas gestões públicas; 

Resultado 3: Os gestores passam a ter maior clareza dos processos e desafios de 

implantação de políticas públicas para economia solidária e da 

importância da participação e controle social. 

Resultado 4: As redes de gestores aprimoram e consolidam seus canais de 

intercâmbio e socialização de informações e experiências entre os 

gestores participantes; 

Resultado 5: Cria-se um ambiente presencial e virtual adequado e estimulante para a 

sistematização de “boas práticas” de gestão de políticas públicas de 

apoio e fomento à economia solidária, ou seja, experiências cujos 

resultados tem contribuído com eficiência e eficácia para a ampliação e 

fortalecimento da economia solidária, para sua maior visibilidade e 



institucionalização, com participação e controle social e disponibilizá-las 

no sitio do projeto;   

 

12. Informações complementares sobre o projeto. (Informações que o proponente julgar 

serem necessárias para a melhor compreensão do projeto não mencionadas anteriormente) 

 

 

 

 

 

 

 

III - Participantes e Abrangência do projeto 
 

13. Histórico e situação socioeconômica do território e da população a ser beneficiada.  
 

O projeto possui abrangência nacional e portanto contempla toda a diversidade territorial do 

país, marcado por suas contradições e desigualdades. No âmbito de cada município 

envolvido no projeto será dada prioridade para o atendimento às regiões periféricas das 

cidades médias e grandes, bem como para a agricultura familiar, visando a incluir nas ações 

de Economia Solidária as pessoas e famílias em situação de pobreza extrema. 

 

Essa população em situação de extrema pobreza possui um grande potencial de inserção na 

economia popular e solidária, tendo em vista ser um público formado por pessoas que estão 

atuando no mercado de trabalho, porém em atividades precarizadas, marcadas pela 

informalidade, falta de acesso à informação e aos direitos básicos da cidadania. 

 

Exemplo disso são os catadores de materiais recicláveis. O apoio à suas organizações e 

empreendimentos por meio dos instrumentos das políticas públicas (incubação, assistência 

técnica, repasse de recursos, remuneração pelos serviços ambientais e outras ações) constitui 

estratégia fundamental para o combate à extrema pobreza em que vive boa parte desses 

trabalhadores e trabalhadoras. 

 

No caso dos agricultores familiares, as potencialidades e oportunidades abertas por 

programas de aquisição de alimentos como o PAA e o PNAE geram possibilidades 

significativas para a geração e ampliação da renda dessas famílias. 

 

Frente a essas demandas e oportunidades regionais e locais, os gestores públicos possuem um 

papel fundamental como articuladores das forças sociais envolvidas, promovendo a 

participação da população excluída na definição dos caminhos para a construção de relações 

de produção e consumo mais justas e solidárias. 

 

 

 

14. Detalhamento da base territorial do projeto:. 

 

Território 1: Nacional Municípios: Todos 

  

 

15. Público beneficiário do projeto:. 



 

O projeto terá dois grupos de beneficiários. Os beneficiários diretos serão os gestores públicos 

que atuam em municípios que possuem ou estão constituindo suas políticas de economia 

solidária. Os beneficiários indiretos serão os empreendimentos econômicos solidários da cidade 

e do campo que são atendidos pelas políticas públicas elaboradas e implementadas por esses 

gestores. Esse público possui características de baixa renda, baixa escolaridade, moradia 

precária, dificuldade de acesso às políticas públicas, entre outras. 

 

 

Número Total de Beneficiários Diretos Indiretos 

Homens 80 140.000 

Mulheres 70 160.000 

Total 150 300.000 

 

Número de Jovens Beneficiários 

(obrigatório para Modalidade C) 

Diretos Indiretos 

Total   

 

16. Informe se o público beneficiário faz parte de algum destes povos ou comunidades 

tradicionais:  

 

(   ) Indígenas  

(   ) Comunidades quilombolas  

(   ) Comunidades de terreiro  

(   ) Comunidades caboclas 

(   ) Extrativistas  

(   ) Ribeirinhos (as) 

(   ) Pescadores (as) artesanais  

(   ) Outros povos e comunidades tradicionais. Quais: 

( X ) Não se aplica 

 

17. Informe o perfil sócio-ocupacional predominante do público beneficiário:  

 

(   ) Artesãos (ãs) 

(   ) Catadores (as) de materiais recicláveis 

(   ) Garimpeiros (as), mineiros (as) 

(   ) Pescadores (as), extrativistas 

(   ) Trabalhadores (as) de empresa recuperada 

(   ) Usuários do sistema de saúde mental 

(   ) Outros (Especificar):  

( X ) Não se aplica 
 

 

18. Número de entidades beneficiárias (Quantificar as entidades – pessoas jurídicas – que 

serão beneficiadas direta e indiretamente pelo projeto) 

 

Tipos  de beneficiários N° Diretos 

Gestores Públicos de Economia Solidária  

150 

Total 150 



 

 

 

IV - Caracterização da Entidade Proponente  
 

19. Políticas de Economia Solidária desenvolvidas pelo  proponente  
 

A Rede UNITRABALHO mantém, desde 2003, um Programa Nacional de Economia 

Solidária e Desenvolvimento Sustentável. Já realizou duas Conferências Nacionais, além de 

dezenas de eventos regionais e locais. A Unitrabalho possui representação na maior parte das 

instâncias e espaços de articulação da Economia Solidária no Brasil, tais como: Conselho 

Nacional de Economia Solidária, Fórum Brasileiro de Economia Solidária, Fóruns Estaduais, 

Comitê Gestor do PRONINC entre outros. A Rede está articulada em todos os estados do 

país, com prioridade para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, onde se concentra a 

população em situação de pobreza extrema. A Unitrabalho desenvolve seus projetos por meio 

de Núcleos e Incubadoras de Empreendimentos Solidários constituídos nas universidades 

agregadas. Como Fundação, possui um Conselho Curador eleito pelos reitores das 

universidades da Rede e uma diretoria designada por esse Conselho. 

 

 

 

 

20. Projetos e ações, de Economia Solidária, realizados e resultados alcançados.  

 

Nos últimos 4 anos a Rede Unitrabalho realizou vários projetos, cabendo destacar os 

seguintes resultados: 

 

1. Mapeamento dos Empreendimentos de Economia Solidária: O projeto atendeu uma 

demanda do MTE/Senaes para a realização de um mapeamento em 14 estados brasileiros, 

realizado pelas Universidades agregadas a Rede UNITRABALHO. Foram identificados e 

alimentados, a base de dados do SIES 2940 novos EES e entidades de apoio e assessoria, 

para e, a partir deles, foram elaboradas 14 publicações nos estados, além de estudos 

analíticos para um relatório técnico, que resultou em uma publicação; 

 

2. “Formação de Formadores para as Incubadoras Públicas de Empreendimentos Solidários” 

– foram formados 340 técnicos de incubadoras universitárias em 9 estados das regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste, bem como 42 gestores públicos de municípios do estado de São 

Paulo. Os cursos foram oferecidos no formato semi-presencial, usando plataforma de Ead em 

software livre; 

 

3. “Rede de Incubadoras de Empreendimentos Econômicos Solidários e Sustentáveis do 

Centro-Oeste” - Constituir uma rede de incubadoras de empreendimentos econômicos 

solidários e sustentáveis na região Centro-Oeste, ampliando o intercâmbio de conhecimentos, 

e estabelecendo uma rede de pesquisadores de metodologias de incubação e de ferramentais 

adequados para a autogestão para as diferentes cadeias produtivas e redes de colaboração 

com o intuito de consolidar os empreendimentos econômicos solidários a partir da ampliação 

de sua participação no mercado, inclusive o de compras públicas; 

 

4. “Suporte Técnico e acompanhamento das atividades do Projeto para o desenvolvimento de 

ações voltadas para a estruturação de unidades de coleta, triagem, processamento e 

beneficiamento de matérias recicláveis” – Esse projeto oferece suporte técnico, 



monitoramento e acompanhamento das atividades de 19 (dezenove) instituições responsáveis 

pela capacitação dos Projetos de capacitação e assistência técnica, apoiados pela parceria 

MTE/SENAES/FBB; identificar eventuais problemas na execução dos referidos projetos e 

apontar as causas e prováveis consequências; avaliar o desenvolvimento das atividades 

programadas, informar os resultados alcançados, verificar se os objetivos planejados foram 

atingidos, acompanhar a execução das atividades formativas, identificar o perfil dos 

beneficiários diretos e indiretos das ações, dimensionar o impacto das ações realizadas junto 

aos beneficiários diretos; acompanhar e apoiar a organização de eventos realizados no âmbito 

da parceria MTE/SENAES/FBB; 

 

5. “Tecnologias e Cidadania: alternativa para inclusão social” – Esse projeto está 

possibilitando consolidar a rede de incubadoras da UNITRABALHO na Bahia em torno da 

temática da tecnologia social, estimulando o debate e a difusão de experiências realizadas, 

visando a sustentabilidade dos empreendimentos econômicos solidários (EES), pela inserção 

efetiva de produtos de qualidade no mercado; 

 

6. “Fomento a Redes Sociais de Economia Solidária, Fundos Rotativos Solidários e Bases de 

Serviços da Agricultura Familiar” – Esse projeto está contribuindo para: fortalecer, promover 

e fomentar debates e construir estratégias de ação no campo das finanças solidárias; 

formação; marco legal e produção, comercialização e consumo; fomentar a articulação e 

organização dos atores da economia solidária e agricultura familiar em redes e cadeias 

produtivas e elaborar e implementar políticas públicas para o setor; 

 

7. “Impact Investment and Solidarity Economy” financiado pela Fundação Rockefeller. Esse 

projeto possibilitou uma análise geral das políticas públicas de economia solidária no Brasil, 

tanto no âmbito federal quanto regional e local. Um dos resultados do projeto foi uma análise 

comparativa das leis de economia solidária de 12 estados e 22 municípios, além de um 

conjunto de recomendações para o aperfeiçoamento das políticas e possíveis interfaces com o 

setor de Investimento de Impacto. 

 

21. Outras informações julgadas apropriadas sobre a entidade proponente. (opcional) 

 

 

 

V. Dados Físico-Financeiros: Planilhas Orçamentárias 
 

22. Valor total do projeto: 
 

 

 

 

 

 

 

 A contrapartida deverá ser, obrigatoriamente, financeira. 

Fonte do Recurso Custeio Valor Total 

Repasse MTE 1.000.000,00 1.000.000,00 

Contrapartida * 20.408,16 20.408,16 

Valor Rendimento de Aplicação 6.610,00 6610,00 

Total  1.027.018,16  1.027.018,16 



 

 

 

 

 

23. Cronograma de Desembolso. (Informar a previsão do período de desembolso dos 

recursos financeiros solicitados e da contrapartida durante a execução do projeto) 

 

Parcela Mês/Ano MTE/SENAES Contrapartida Aplic. 

Finac 

TOTAL 

Parcela 1 12/2013 500.000,00 10.204,08 6.610,00 510.204,08 

Parcela 2 09/2015 300.000,00 6.122,45 0,00 306.122,45 

Parcela 3 03/2016 200.000,00 4.081,63 0,00 204.081,63 

TOTAL 1.000.000,00 20.408,16 6.610,00 1.027.018,16 

 



23. Detalhamento do orçamento de bens e serviços com memória de cálculo por meta, etapa e tipo de despesa. 

 

    

 

 

                                                 
1
 Citar apenas o número da Meta relacionada no item 8 deste formulário. 

2
 Citar as Etapas relacionadas a cada uma das metas (conforme o item 9 do formulário)  

3
 Para cada etapa, citar os itens de despesa para sua realização. 

4
 A quantidade necessária de cada item que foi listado para a execução da atividade. 

5
 Valor unitário de cada item que foi listado para a execução da atividade.  

6 
Produto da multiplicação da quantidade de cada item pelo seu valor unitário 

7
 Citar a fonte: “SENAES/MTE” ou “Contrapartida” 

 

Meta
1
 

Etapas para 

realização da Meta
2
 

Itens de despesa para realizar a  etapa
3
 Código do Elemento de Despesa 

1 

 

Etapa1.1 

 

 

1.1.1Apoio técnico operacional ao projeto: 1 x 27 33.90.36.06 

1.1.2 Encargos sociais e trabalhistas:  33.90.36.06 

1.1.3 Consultoria Técnica Especializada 33.90.35.01 

1.1.4 Material de Consumo (diversos) 33.90.30.16 

1.1.5 Serviços de Fotocópias Inclusive Apostilas 33.90.39.83 

1.1.6 Serviço de Internet (Hospedagem PJ e Banda 

Larga PJ) 
33.90.39.58 

1.1.7 Prestação de serviço de sistema financeiro / PJ 33.90.39.11 

1.1.8 Serviço de Motoboy / PJ 33.90.39.74 

1.1.9 Serviço de Cartório / PJ 33.90.39.99 

1.1.10 Serviço de Correio / PJ 33.90.39.47 

1.1.11 Apoio contábil para gestão financeira PJ / 30% 
33.90.39.05  

 

1.1.12 Serviços de fornecimento de agua - SABESP 33.90.39.44 

1.1.13 Serviços de fornecimento de energia – CPFL 33.90.39.43 

1.1.14 Contratação de serviços de telefonia 33.90.39.58 

1.1.15 Contratação de pessoa física - estagiário da 

graduação e pós 
33.90.36.07 



1.1.16 Despesa de Seguro de Acidentes Pessoais - 

estagiário da graduação e pós 
33.90.39.69 

1.1.17 Despesa com encargos auxilio transporte 

estagiário da graduação e pós 
33.90.39.72 

Etapa 1.2 

 

1.2.1 Passagens aéreas (ida e volta) 33.90.33.01 

1.2.2 Diárias 33.90.36.02 

1.2.3 Hospedagem (4x1x8) 33.90.39.80 

1.2.4 Refeições (4x3x8) 33.90.39.41 

1.2.5 Locação de espaço e equipamentos (nova 

licitação)  

 

33.90.39.22  

 

1.2.6 Hospedagem (nova licitação) (6x2x3) 33.90.39.80 

1.2.7 Refeições (nova licitação) (8x5x3) 33.90.39.41 

Etapa 1.3 

 

 

1.3.1 Passagens aéreas (ida e volta) 
33.90.33.01  

 

1.3.2 Hospedagem (40x2x10) 33.90.39.80 

1.3.3 Refeições (402x2x2) 33.90.39.41 

1.3.4 Facilitador e Expositor 33.90.35.01 

1.3.5 Traslado: (3x10) 33.90.33.99 

1.3.6 Arquivo Morto Ofício – em papelão Kraft 33.90.32.04 

1.3.7 Caderno Universitário, capa dura, 96 Folhas 33.90.32.04 

1.3.8 Caneta esferográfica cor azul, escrita média, 

esfera de Tungstênio DE 1,0MM, tampa e tampinha 

na cor da tinta - cx com 50 unidades 

33.90.32.04 

1.3.9 Cartolinas Escolares 50 x 66cm 150g – Azul 33.90.32.04 

1.3.10 Cartolinas Escolares 50 x 66cm 150g – Branca 33.90.32.04 

1.3.11 Cartolinas Escolares 50 x 66cm 150g – Rosa 33.90.32.04 

1.3.12 Cartolinas Escolares 50 x 66cm 150g – Verde 33.90.32.04 

1.3.13 Cartucho de toner LaserJet preto HP 05ª 33.90.32.04 

1.3.14 Cartucho de toner LaserJet preto HP 78A 33.90.32.04 

1.3.15 Cartucho de toner LaserJet Preto Samsung 

MLT-D119S 
33.90.32.04 

1.3.16 CDR Gravável Envelope 33.90.32.04 

1.3.17 Clipe, tratamento superficial galvanizado, 33.90.32.04 



tamanho 2, material aço carbono, formato paralelo cx 

com 500 gr. 

 

1.3.18 Cola em Bastão 40g 33.90.32.04 

1.3.19 Envelope saco kraft – 80g – formato 260x360 

pt com 50 UM 
33.90.32.04 

1.3.20 Etiqueta ink-jet/laser Carta 33,9x101,6 6182 14 

Unidades por folha 
33.90.32.04 

1.3.21 Fita adesiva transparente polip 48mmx45m 33.90.32.04 

1.3.22 Grampeador manual capacidade mínima de 20 

folhas, grampos 26/6, aplicação papel, comprimento 

aproximado 13 cm. 

33.90.32.04 

1.3.23 Grampo para grampeador, material metal 

niquelado, tamanho 26/6 – caixa com 5000 unds. 
33.90.32.04 

1.3.24 Lápis preto n.2 redondo, com borracha, cx com 

50 unid. 
33.90.32.04 

1.3.25 Pasta plástica em L - pp 0,15 – Ofício – incolor 33.90.32.04 

1.3.26 Locação de espaço e equipamentos (nova 

licitação) 
33.90.39.22 

1.3.27 Hospedagem (nova licitação) (40x2x5) 33.90.39.80 

1.3.28 Refeições (nova licitação) (200x5x1) 33.90.39.41 

1.3.29 Translado (nova licitação) (4x5) 33.90.33.99 

Etapa 1.4 

1.4.1 Passagens aéreas (ida e volta) 33.90.33.01 

1.4.2 Hospedagem (2x40x2) 33.90.39.80 

1.4.3 Refeições (80x2x2) 33.90.39.41 

1.4.4 Locação de espaço e equipamentos 33.90.39.22 

1.4.5 Facilitador e Expositor 33.90.35.01 

1.4.6 Traslado (2x3) 33.90.33.99 

1.4.7 Papel ofício A4 resma com 500 fls 33.90.32.04 

1.4.8 Pasta dobrada com Grampo de plástico – 

Transparente 
33.90.32.04 

1.4.9 Pasta plástica em L - pp 0,15 – Ofício – incolor 33.90.32.04 



1.4.10 Pen drive 16 gb 33.90.32.04 

1.4.11 Pincel atômico - cx com 12 und – Azul 33.90.32.04 

1.4.12 Pincel atômico - cx com 12 und – Preto 33.90.32.04 

1.4.13 Pincel atômico - cx com 12 und – Vermelho 33.90.32.04 

1.4.14 Saco Plástico, Ofício, 4 furos, 0,15 micras, cx 

com 400 und 
33.90.32.04 

1.4.15 Fita adesiva dupla face polip.12x30 c/adesivo 

acrílico Pacote com 6RL 
33.90.32.04 

1.4.16 Fita crepe 18x50 pacote com 6 RL 33.90.32.04 

1.4.17 Pincel marca texto, cor amarelo, CX 12 UM 33.90.32.04 

1.4.18 Hospedagem (nova licitação): (2x40 + 2x4) 33.90.39.80 

1.4.19 Refeições (nova licitação): (5x40 + 5x4) 33.90.39.41 

1.4.20 Locação de espaço e equipamentos (nova 

licitação) 
33.90.39.22 

1.4.21 Translado (nova licitação): (2x2) 33.90.33.99 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 2.1 2.1.1 Consultoria Técnica Especializada 33.90.35.01 

Etapa 2.2 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 Passagens aéreas (ida e volta) 33.90.33.01 

2.2.2 Hospedagem: (100x3) 33.90.39.80 

2.2.3 Refeições: (100x2x3) 33.90.39.41 

2.2.4 Locação de espaço e equipamentos 33.90.39.22 

2.2.5 Facilitador e Expositor 33.90.35.01 

2.2.6 Traslado (5x4) 33.90.33.99 

2.2.8 Folders, tamanho 21 x 29, 7cm, 4x4, cores, tinta 

escala em papel reciclado de 90g, dobrado. CTP 

Incluso. (Dois modelos 2.000 cada). 

33.90.32.04 

Etapa 2.3 

2.3.1 Consultoria Técnica Especializada 33.90.35.01 

2.3.2 Apoio técnico operacional ao projeto: (01 x 20 

meses) 
33.90.36.06 

2.3.3 Encargos sociais, trabalhistas e benefícios 36.90.36.06 

2.3.4 Assessor Pedagógico do projeto: (01 x 7 meses) 33.90.36.06 



 2.3.5 Encargos sociais, trabalhistas e benefícios 36.90.36.06 

 

 

 

Meta 3 

 

 

 

 

 

Etapa 3.1 
3.1.1 Contratação de serviço de Terceiros Pessoa 

Jurídica – PJ 
33.90.39.99 

Etapa 3.2 

 
3.2.1 Consultoria Técnica Especializada 33.90.35.01 

Etapa 3.3 

 

 

3.3.1 Coordenação Técnica do projeto: (1 x 24 meses) 
33.90.36.06  

 

3.3.2 Encargos sociais e trabalhistas 36.90.36.06 

3.3.3 Apoio administrativo para gestão financeira PJ 33.90.39 

 

 
Etapa 4.1 4.1.1 Hospedagem em apto duplo (diária) 33.90.39.80 

 Meta 4  4.1.2 Refeições (almoço e janta): (2 x 40) 33.90.39.41 

  4.1.3 Refeições (lanche): (1 x 40) 
33.90.39.41  

 

  4.1.4 Locação de espaço e equipamentos 33.90.39.22 



 

 

Local: São Paulo 

 

Data: 18/11/2015 

 

Representante Jurídico da Entidade Proponente (Nome, Cargo e Assinatura) 

 

 
Profa. Dra. Sonia Marise Salles Carvalho 

Diretora Executiva 

Fundação Interuniversitária de Estudos e Pesquisas  

sobre o Trabalho - UNITRABALHO 


