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A economia solidária é
fruto da organização 
dos trabalhadores 
e trabalhadoras na 
construção de novas 
práticas econômicas 
e sociais fundadas em 
relações de colaboração 
solidária, inspiradas por 
valores culturais que 
colocam o ser humano 
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da atividade econômica, 
em vez da acumulação 
privada de riqueza em 
geral e de capital em 
particular. Essa nova prátiva 
de produção e consumo 
privilegia o trabalho 
coletivo, a autogestão, a 
justiça social, o cuidado 
com o meio ambiente e a 
responsabilidade com as 
gerações futuras.

Fórum Brasileiro de Economia Solidárias



O que é 
Um espaço de interlocução, intercâmbio 
e sistematização de políticas públicas de 
economia solidária, onde gestoras e gestores 
de Prefeituras, Governos Estaduais e do 
Governo Federal se reúnem em torno das 
possibilidades de articulação das experiências, 
além da possibilidade de realização de projetos 
comuns, para o fomento e desenvolvimento 
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ações desenvolvidas, a partir dos órgãos de 
governo voltados para este segmento.
 
Como foi criada
Diante da necessidade de consolidar a 
economia solidária nas agendas decisórias dos 
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demandas das trabalhadoras e trabalhadores 
autogestionados, as gestoras e gestores de 
políticas públicas municipais, estaduais e do 
Governo Federal, decidem criar a Rede de Gestores 
em Política Pública de Economia Solidária. 

Missão
Ampliar cada vez mais o debate e a proposição 
de ferramentas adequadas, dentro do

Estado brasileiro, para fomentar o desenvolvi-
mento da economia solidária, e também esti-
mular e fortalecer a organização e participa-
ção social deste setor nas decisões sobre as 
políticas públicas.

Como atua

A partir de um intenso processo de mobiliza-
ção e articulação dos membros, as discus-
sões são realizadas e as decisões são toma-
das em plenárias, que são encaminhadas pela 
coordenação, composta por representantes 
regionais e um (a) coordenador (a) geral. A 
Coordenação é composta por dois represen-
tantes de cada  região do país, além da secre-
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mentação e o contato da rede), cuja atribuição 
é também de divulgar o trabalho e buscar o 
envolvimento de novos gestores e gestoras. 

Linhas de ação

- Contribuir para a concretização dos precei-
tos constitucionais que garantem aos cida-
dãos e cidadãs o direito a uma vida digna;

- Contribuir para a erradicação da pobreza, 
para a inclusão social e para a eqüidade de 
gênero e etnia;

- Contribuir para a promoção a ampliação 
das oportunidades e a melhoria das condi-
ções de trabalho e renda;

- Reconhecer e fomentar as diferentes for-
mas organizativas da economia popular 
solidária;

- Contribuir para a promoção do desenvolvi-
mento e da sustentabilidade socioeconô-
mica e ambiental;

- Contribuir para dar visibilidade e ampliar a 
legitimidade da economia popular solidária;

- Criar mecanismos legais que viabilizem o 
acesso dos sujeitos da economia popular 
solidária aos instrumentos de fomento;

- Promover a integração e a inter-setoria-
lidade das várias políticas públicas que 
possam fomentar a economia popular so-
lidária, nos e entre os entes federados do 
Estado;

- Fortalecer e estimular a organização e par-
ticipação social e política dos trabalhado-
res da economia popular solidária.

Parcerias
A Rede de Gestores participa do Fórum 
Brasileiro de Economia Solidária e outros 
espaços públicos que tratam deste segmento. 
Busca estimular e desenhar parcerias das 
prefeituras e governos estaduais com outros 
órgãos públicos responsáveis por políticas que 
interessam à economia solidária, como Frente 
Nacional de Prefeitos, Universidades Públicas 
ou não e órgãos de pesquisa, Entidades de 
Apoio e Fomento, outras Redes Nacionais ou 
Internacionais�� MRWXMXYMɮɻIW� Ƥ�RERGIMVEW� I� HI�
fomento. Outra frente de atuação importante 
é a  construção de parcerias para realizar 
atividades e projetos comuns da própria Rede, 
como é o caso da formação de gestores e 
gestoras.

Rede de gestores de Políticas 
Públicas de Economia Solidária


