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PROPUESTA DE PROYECTO DE TRABAJO PERIODO 2015 - 2016
1) Introducción
Por meio da presente, a Prefeitura do Município de Osasco, expressa seu interesse
em continuar a Coordenar a Comissão de Economia Social e Solidária, no período de 20152016.
A cidade de Osasco, cidade-membro e participativa da Rede Mercocidades desde
2006, desenvolve uma gestão pública focada no cidadão, com uma história absolutamente
marcada pela questão do trabalho desde sua origem.
públicas em

Possui um sistema de políticas

Economia Solidária que consolida a cidade como referência nacional e

internacional, assinando o Termo de Cooperação Técnica com a Organização Internacional
do Trabalho – OIT sob a temática do Trabalho Decente respondendo pela atual coordenação
da Comissão de Economia Social e Solidária da Rede Mercocidades.
A expansão de políticas públicas de economia solidária nos governos estaduais e
municipais, inclusive com a criação de legislações e a implantação de conselhos, se faz
presente como alternativa ao sistema econômico vigente e sinaliza para uma outra
economia possível

não só no Brasil mas também nos paises latinoamericanos que tem

municípios que fazem parte da Rede Mercocidades.
Mais do que instrumento de combate à pobreza ou de geração de trabalho e renda,
estas políticas têm cumprido importante papel no fortalecimento da organização econômica
e social, na promoção do desenvolvimento local nos municípios de diferentes regiões do país
e também da América Latina.

A economia solidária constitui o fundamento de uma globalização diferente:
humanizadora. Promove o desenvolvimento sustentável, o cooperativismo, o trabalho
associado, entre outras formas de organização econômica, sendo uma inovadora alternativa
de geração de trabalho e renda.

2) Objetivos
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento,Trabalho e Inclusão (SDTI), através do
Programa Osasco Solidária, tem desenvolvido ações de fomento à economia solidária
visando à difusão, aplicabilidade e replicabilidade das experiências exitosas como:
●

CEPEPS – Centro Público de Economia Popular e Solidária (foi a primeira do

Brasil)
●

IPEPS – Incubadora Pública de Empreendimentos Populares e Solidários

●

Centro de Comércio Justo – Espaço Criar

●

Oficinas Setoriais: Artesanato, Reciclagem, Confecção, Costura e Alimentação.

●

Feiras de Economia Solidária e Rodadas de Negócios

●

Formação sócio profissional

●

Fundo Municipal de Desenvolvimento e Inclusão Produtiva

Visando um esforço de manutenção da atuação das cidades no processo
integracionista, principalmente por parte de gestores municipais que mantiveram suas
instâncias internacionais ativas e altivas, conduzindo as ações perante as redes de cidades,
como o caso da Rede Mercocidades, que em 2015 completará 20 anos e segue em busca de
uma integração regional cidadã, vinculada às necessidades locais, com projetos comuns em
diversas áreas, dentre elas a economia solidária, buscar-se-á a construção coletiva de
uma agenda de metas autônomas do Sul em Economia Social e Solidária para
promover o direito de produzir e viver de forma associativa e sustentável.
3) Ejes de trabajo
A Prefeitura de Osasco, através do Programa Osasco Solidário, compreende a
transversalidade da economia social e solidária como um espaço profícuo de reforçar a

atuação em outras políticas públicas locais, tais quais educação, saúde, agricultura,
cooperação internacional, etc. Para a próxima gestão, propomos atuar em três eixos:
Eixo 1 – Pesquisa e formação:
●

Pesquisa, desenvolvimento e disseminação de tecnologias apropriadas a

empresas econômicas solidárias - Vínculo entre universidades e atores da economia
solidária;
●

Analisar as diferentes formas de cooperativas.

●

Desenvolver a capacitação de profissionais envolvidos na concepção e

elaboração de políticas de economia solidária;
●

Eixo 2 – Inclusão Social:

●

Favorecer o intercâmbio de experiências e de boas práticas;

●

Facilitar a transferência de conhecimento, e a participação recíproca em

eventos nacionais e regionais;
●

Promover projetos conjuntos de cooperação: identificar inovações e

experimentações sociais que apresentem um interesse mútuo;

●

●

Políticas públicas de apoio a economia solidária;

●

Promoção de incubadores de empreendimentos solidários;

●

Cooperação através da agenda global do Trabalho Descente;

Eixo 3 – Integração Produtiva (Cluster´s):
●

Comércio justo e equiparável;

●

Compras públicas para favorecer e apoiar empreendimentos sociais locais;

●

Recuperação de empresas por funcionários, principalmente quando estiveram

em falência;
●

Desenvolvimento de arranjos produtivos como empreendimentos solidários;

●

Polos territoriais de cooperação econômica

4) Actividades Programadas
Como coordenadora da Comissão da Economia Social e Solidária, a Prefeitura de
Osasco planeja:
1. Elaboração de diagnóstico crítico de análise dos processos e gestões de
Economia Solidária das cidades-membros da Rede Mercocidades;

2. realizar uma reunião de planejamento estratégico da Comissão de Economia
Social e Solidária;
3. construção, coletiva, de uma agenda de metas autônomas do Sul em
Economia Social e Solidária;
4. publicação da Revista “As experiências em Economia Social e Solidária da
Rede Mercocidades;
5. realizar a reunião de trabalho.
Plano de Trabalho e Cronograma
2015 -2016 /01
Atividade / Mês
Diagnóstico
Planejamento

Dezembro

Janeiro

Fevereir

Março

Abril

X

X

o
X

X

X

Maio

X

Estratégico
Agenda de metas

X

autônomas do Sul
2016/02
Atividade / Mês
Agenda de metas

Junho
X

Julho
X

Agosto
X

Setembro

Outubro

autônomas do Sul
Reunião
ECOSOL
Publicação
Relatório Final

Novembro

X
X

X
X

5) Propuesta de Subcoordinador (Optativo)
6) Contenidos
Considerando a Economia Social e Solidária como um tema transversal,
pretendemos trabalhar conjuntamente com outras Unidades Temáticas da Rede, e
acreditamos que a realização de um planejamento estratégico conjunto possibilita uma
maior integração dos projetos desenvolvidos pela Rede Mercocidades.
Planejamos, também, desenvolver as atividades, mediante o apoio do Mercosul, da
Organização Internacional do Trabalho, parceira no seminário a ser realizado em Osasco.

Por fim, acreditamos que a participação ativa em Mercocidades é um importante
caminho na busca de uma cidadania regional, com cidades mais inclusivas, integradas e
sustentáveis.

