
Este primeiro número do Boletim objetiva revelar para o leitor, 
a gama de importantes atividades realizadas em 2014, quando 
a Rede de Gestores avançou na articulação nacional e reuniu 
atores de todas as regiões do país. O resultado desses encontros 
oportunizou aos gestores uma atuação mais qualificada durante a 
III Conferência Nacional de Economia Solidária. 
Outro tema abordado foi a experiência em que a rede extrapolou 
as fronteiras do país, quando promoveu uma troca de experiências 
com gestores da França durante a III CONAES.
Destacamos também as atividades programadas para o ano de 
2015 com o objetivo de ampliar as oportunidades de articulação e 
formação dos gestores buscando contribuir para o aprimoramento 
dos instrumentos e metodologias de para formulação e gestão das 
políticas públicas, bem como mecanismos de acompanhamento, 
monitoramento e avaliação.

EDITORIAL
Em cada gestora ou gestor público, em cada instituição 
governamental, em cada município do Brasil, uma possibilidade 
de ampliar as políticas públicas de economia solidária e multiplicar 
as possibilidades para a efetivação de ações que visam fomentar o 
desenvolvimento local sustentável. O Boletim da Rede de Gestores 
de Políticas Públicas de Economia Solidária pretende se consolidar 
como um instrumento eficiente de comunicação, avançando para 
além da notícia, buscando promover aproximação e articulação 
entre gestoras e gestores atuantes nos governos municipais, 
estaduais e federal. Este instrumento pretende trazer para público 
as ações da Rede de Gestores, além de divulgar as experiências que 
vêm avançando na proposição de um modelo de desenvolvimento 
mais justo e solidário. 

FORTALECER PARA DESENVOLVER
 Com o objetivo de contribuir para legitimar e consolidar 
políticas públicas de economia solidária, a Rede de Gestores 
foi criada em 2003 e vem se firmando como um espaço de 
articulação e de representação institucional de gestores de 
políticas públicas nas esferas municipais, estaduais e federal. 
Nesse espaço é possível promover trocas de experiências 
e compartilhar estratégias de integração, programas e 
instrumentos que possam ser multiplicados, buscando 
ampliar a articulação com outros atores da Economia Solidária 
e contribuir para a formação de gestores públicos.
 Diante da importância dessa instância de articulação 
e da necessidade de fortalecer a mobilização desses atores, a 
rede de gestores em conjunto com a UNITRABALHO, iniciou 
em 2014 a execução do projeto “Fortalecer para Desenvolver 
a Rede de Gestores de Políticas Públicas de Economia 
Solidária”, com o objetivo de contribuir para o fortalecimento 

Oficinas regionais: 
fortalecendo laços e 

tramando rede
Membros da Coordenação da Rede de Gestores circularam 
todas as regiões do Brasil durante os meses de setembro e 
outubro de 2014, realizando as oficinas regionais nas cida-
des de Palmas – TO, Itajaí – SC, Salvador – BA, Brasília – DF, 
Vitória – ES e Campinas – SP, reunindo cerca de 250 gestoras 
e gestores municipais e estaduais. 

institucional da política pública nacional de economia 
solidária, fruto de um importante convênio firmado com 
o Ministério do Trabalho e Emprego, através da Secretaria 
Nacional de Economia Solidária. Esta gama de ações previstas 
até o final de 2015, além de possibilitar o fortalecimento 
da articulação entre gestores, vem promovendo interação 
e o debate sobre a integração das políticas de economia 
solidária, inclusão produtiva e desenvolvimento social. 

 O ano de 2014 foi bastante produtivo para a rede de 
gestores e para o cenário da política nacional, 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 qualificar 
o debate e contribuir com a proposta de construção do Plano 
Nacional de Economia Solidária, tema principal da III CONAES. 

Motivadas a partir do tema: “CONSTRUINDO UM PLANO 
NACIONAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA” - III Conferência 
Nacional de Economia Solidária - CONAES, as oficinas 
promoveram uma intensa discussão a cerca das contribuições 
trazidas pelas etapas da CONAES nos estados. A partir desses 
encontros foi possível apresentar a rede e suas ações para 
gestores que não faziam parte do coletivo, além de propor a 
construção de um documento para compor a contribuição da 
Rede de Gestores para a conferência nacional. 



Uma articulação internacional na 
conferência nacional
Durante o período de 27 a 30 de novembro de 2014, Brasília 
recebeu a III CONAES. Realizada pela Secretaria Nacional de 
Economia Solidária a cada quatro anos, a terceira edição 
da conferência teve por 
objetivo a construção de um 
“Plano Nacional de Economia 
Solidária, para promover o 
direito de produzir e viver 
de forma associativa e 
sustentável”. O evento reuniu 
cerca de 1.460 delegadas 
e delegados, além de 
agregar uma serie de outros 
importantes momentos, 
como a Mostra Nacional de 
Boas Práticas da Economia 
Solidária e o Encontro de 
Mulheres da Economia Solidária Delegadas à III CONAES. A 
Rede de Gestores foi responsável por um momento marcante 
do evento, quando reuniu gestoras e gestores do Brasil e da 
França para debater ações e estratégias de políticas públicas 
a cerca da temática. O encontro atendeu a expectativas 
geradas a partir do “Memorando de Intenções para a 
Cooperação e Assistência Técnica relativo à Economia Social 
e Solidária” assinado em dezembro de 2013 entre o Ministro 
do Trabalho brasileiro, Manoel Dias e o então Ministro da 
Economia Social e Solidária francês, Benoît Hamon. 

O Encontro Franco-Brasileiro de Economia Solidária, rea-
lizado nos dias 27 e 28 de novembro, se iniciou com uma 
discussão sobre os contextos nacionais, brasileiro e francês, 

A oficina nacional aconteceu no período de 09 a 12 
de novembro de 2014, em Campinas – SP, quando os 
participantes puderam debater sobre diversas ações e 
instrumentos da política pública, a exemplo do Fundo 
Mundial para o Desenvolvimento 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 futuro da economia solidária, além de participarem da 
oficina: “Construindo um Plano Nacional de Economia 
Solidaria - III CONAES”.

Rede de Gestores na 3ª CONAES
relativo à economia solidária e teve uma rodada de debate 
extremamente rica, com a presença de Paul Singer, Secre-
tário Nacional de Economia Solidária (SENAES), que abriu 
a mesa afirmando a importância de trocar experiências 
com outros países para aprender com sucessos e fracassos 
de outros. A abertura contou com a participação de Sonia 
Marise, Professora da Universidade de Brasília e Secretária 

Executiva da UNI Trabalho, Ju-
liana Braz, Núcleo de Economia 
Solidária da Universidade de 
São Paulo (NESOL/USP), Hélio 
Rabelo, representante do Fó-
rum Nacional de Secretarias do 
Trabalho (Fonset), Patrick Ris-
selin, Conselheiro de Assuntos 
Sociais da Embaixada da França 
no Brasil, Anne Laure Federici, 
representante do RTES (Rede de 
gestores de economia solidária 
da França), Tatiana Reis, repre-

sentante da Secretaria Executiva da Rede de Gestores de 
Economia Solidária, Carlos de Freitas, Diretor de Programas 
do FMDV e Gerson Martins, Frente Nacional de Prefeitos.

Já no segundo momento do encontro, foi possível conhecer 
experiências da gestão municipal e estadual dos dois países, 
a partir das exposições de Florian Ancel, Gestor de Econo-
mia Solidária da Região Nord-Pas-de-Calais (França), Didier 
Cujives, Secretário Regional, Vice-Presidente da Comissão 
Europa, Cooperação e Desenvolvimento, da Região Midi-
-Pyrénées (França), Sophie Vally, Secretária de Economia 
Solidária do Consórcio Municipal Plaine Commune (França), 
José Celso Carbonar, Diretor de Ciência e Inovação da Secre-
taria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego 

Oficina Nacional – Campinas/SP – 09 a 12/11/14 

Além da coordenação da rede e da Secretaria Executiva, 
técnicos da UNITRABALHO e da Secretaria Nacional de 
Economia Solidária – SENAES estiveram presentes em 
todas as etapas regionais, contribuindo com o propósito de 
qualificar os gestores e orientar sobre as ações durante a 
CONAES. 



do Município de Palmas (TO), Nelsa Nespolo, Secretária de 
Economia Solidária do Governo do Estado do Rio Grande do 
Sul, Vladimir de França, Gestor de Economia Solidária do 
Governo do Estado do Paraná, Wagner Baraldi, Gerente de 
Economia Solidária e Inclusão Produtiva, Governo do Estado 
do Espírito Santo, Tatiana Reis, Superintendência de Econo-
mia Solidária da Secretaria de Trabalho Emprego e Renda do 
Governo da Bahia.

Destaca-se no segundo dia, a participação da 
delegação francesa de uma reunião no Palácio do 
Planalto com o objetivo de identificar oportunidades 
para fortalecer a cooperação entre os dois países em 
matéria de economia solidária. Além da delegação 
da França, estiveram presentes nessa atividade, 
representantes da Presidência da Republica, da 
Embaixada francesa, Fundação Unitrabalho e da 
Rede de Gestores, quando foi ressaltada a existência 
de uma cooperação descentralizada entre a França 
e o Brasil, sobre temas como transporte, adaptação 
às mudanças climáticas ou gestão de resíduos 
sólidos. A Rede de Gestores reforçou o interesse em trocar 
experiências sobre o funcionamento das redes de gestores 
sobre economia solidária.

Gestoras e gestores estiveram juntos e puderam aproveitar 
o momento da conferência para estreitar laços e conhecer 

experiências desenvolvidas nas mais diversas regiões do 
país, além de vivenciarem a troca de experiências com ges-
tores franceses e contribuírem nas discussões promovidas 
pela III CONAES. Uma semana intensa de atividades, onde 
homens e mulheres estiveram juntos na construção de um 
modelo de desenvolvimento mais justo e solidário.

REUNIÃO DA REDE DE GESTORES NA III CONAES

Nos últimos anos, dezenas de municípios e Estados têm 
desenvolvido políticas públicas e aprovado marcos legais 
relativos a economia solidária visando ao fortalecimento 
de iniciativas de economia solidária. No âmbito federal, 
a Secretaria Nacional de Economia Solidária/MTE, tem 
desenvolvido programas e projetos voltados ao segmento, 
muitos deles executados em parceria com governos 
estaduais e municipais.

Durante as conferências estaduais, antecedidas pelas 
regionais e municipais, foram eleitos delegados gestores 

para participar da III Conaes, num total de 365 vagas 
disponibilizadas.

Apesar dos avanços alcançados, o fortalecimento das 
políticas públicas de economia solidária requer o contínuo 
aprimoramento dos instrumentos e metodologias de 
gestão das políticas públicas bem como mecanismos de 
acompanhamento, monitoramento e avaliação. Uma das 
estratégias para tal é o fortalecimento da integração dos 
gestores que operam as políticas, visando o intercâmbio de 
informações, marcos legais, experiências, e favorecendo 
sua articulação. 

Nesta perspectiva, a reunião dos gestores durante a 
III Conaes contou com a participação de centenas de 
gestores municipais e estaduais, reunidos com o objetivo 
de contribuir para a sua articulação e intercâmbio de 
conhecimentos e práticas, bem com para a discussão 
do Plano Nacional de Economia Solidaria, à luz das 
contribuições elaboradas na Oficina Nacional de Economia 
Solidária, a qual foi subsidiada pelas 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.

Reunião da Rede de Gestores na III CONAES – Brasília/DF – 28/11/14



Rede de Gestores no III EMDS

A Frente Nacional de Prefeitos (FNP) com a parceria do 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae) realizará nos dias 7, 8 e 9 de abril de 2015, no 
Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília-
DF, o III Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento 
Sustentável (III EMDS) com o tema: “Nova governança 
federativa e o papel das cidades no Brasil e no mundo”. 

Nos últimos anos o EMDS, se consolidou como o maior 
evento sobre sustentabilidade urbana do país e um espaço 
privilegiado para a mobilização dos governantes e gestores 
públicos dos três níveis de governo. Trata-se de uma 
oportunidade de promoção do debate, reflexão e troca de 
experiências que visam a melhoria da qualidade de vida da 
população das cidades. 

E, neste conjunto das políticas públicas que serão debatidas 
no encontro, o tema economia solidária aparece com 
destaque. Já na ocasião do II EMDS ocorrido em 2013, ficou 
evidente a atualidade do tema, dado o grande interesse 
do público do evento pela sala temática “Incentivando o 
desenvolvimento local e regional sustentável”, que tinha 
a Economia Solidária entre os principais eixos abordados, 
durante os dois dias do encontro.

Certamente, o interesse crescente das administrações 
municipais na implementação de políticas públicas de 

desenvolvimento local e sustentável demostram, uma 
enorme convergência de interesses entre a Rede de 
Gestores e as iniciativas desenvolvidas pela Frente Nacional 
de Prefeitos - FNP. 

Dessa forma, a Rede de Gestores e a Fundação Unitrabalho, 
em continuidade a execução do projeto “Fortalecimento 
de redes de gestores de políticas públicas de Economia 
Solidária”, realizarão o Seminário Nacional “Desenvolvimento 
Sustentável com Trabalho Decente e Solidário”, nos dias 07, 
08 e 09 de abril, das 9hs às 18hs, em parceria com a Frente 
Nacional de Prefeitos - FNP e o III EMDS.

A possibilidade de participar na formulação e construção do 
III EMDS se apresenta como uma oportunidade privilegiada 
de dialogar, disseminar e aprofundar o debate sobre as 
experiências e as potencialidades da Economia Popular e 
Solidária, como estratégia do desenvolvimento sustentável 
nos municípios.

Esta parceria, além de contribuir para a promoção do 
intercâmbio de práticas de políticas públicas e informações 
de caráter técnico-administrativo entre municípios e 
outras instâncias governamentais, bem como com outras 
associações congêneres, oportunizará a integração desta 
temática a outras áreas de atuação da FNP, como a de 
Resíduos Recicláveis, o G100, o Desenvolvimento Territorial, 
etc., possibilitando o aperfeiçoamento das estratégias, 
metodologias e instrumentos de promoção da economia 
solidária.

Atividades Previstas para 2015
Através do projeto “Fortalecer para Desenvolver a Rede 
de Gestores de Políticas Públicas de Economia Solidária”, 
executado pela Fundação UNITRABALHO e a Rede, estão 
previstas as seguintes atividades para 2015:

•	 Seminário Nacional de Economia Solidária;

•	 Criação e manutenção de 01 (um) sítio na internet;

•	 Realização de 05 (cinco) oficinas regionais e 01 
nacional:

•	 Realização de 09 (nove) Encontros Estaduais, sendo 
2 em estados da região Nordeste, Norte, Sul e Centro 
Oeste e um na região Sul;

•	 Elaboração de material pedagógico (cartilhas) e sua 
validação por meio de sua utilização na assessoria 
de uma administração municipal, em fase de 
implementação de uma política pública de economia 
solidária  ;

•	 Ensino a distancia – EAD com a promoção de 10 (dez) 
eventos virtuais;

•	 Elaboração de 02 (dois) e-books, 06 (seis) boletins 
eletrônicos e 01 (uma) revista virtual.

O calendário das oficinas e dos encontros será 
divulgado na próxima edição deste Boletim. 

Acompanhem e participem!

http://www.emds.fnp.org.br/

http://www.unitrabalho.org.br/

http://www.emds.fnp.org.br/
www.unitrabalho.org.br/
http://www.unitrabalho.org.br


Oficinas Regionais

Oficina Regional do CO – Brasília/DF – 10 e 11/10/14

Secretaria Executiva: 
Av. Luís Viana Filho, 2ª Avenida, 

Plataforma III, n°200, CAB, 
Salvador - BA, CEP 41745-003 

Tel.: (71) 3115-9945
Email: rede_gestores@yahoo.com.br

Oficina Regional do Norte – Palmas/TO – 15 e 16/09/14

Oficina Regional do Nordeste  –  Salvador/BA - 18 e 19/09/14

Oficina Regional SE – Vitória/ES – 25 e 26/09/14 

Oficina Regional do Sul – Itajaí/SC – 22 e 23/09/14




