O QUE É
A Economia Solidária é fruto da organização de 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 como sujeito e
finalidade da atividade econômica, em vez da acumulação privada da riqueza em geral e
de capital em particular.
A Economia Solidária deve ser vista como uma estratégia de enfrentamento à exclusão
e à precarização do trabalho, sustentada em formas coletivas de geração de trabalho e
renda e articulada aos processos de desenvolvimento locais, participativos e
sustentáveis.

DEPARTAMENTO
A Divisão de Economia Solidária é um instrumento pelo qual a Semtrad busca
desenvolver e implementar as políticas públicas de geração de trabalho e renda na
perspectiva da Economia Solidária, visando possibilitar e promover as ações de geração
de trabalho e renda por meio de processos de formação, qualificação, produção,
exposição e comercialização de produtos e serviços da cadeia produtiva de economia
solidária.

METODOLOGIA
Para dar amplo dinamismo e visibilidade às ações e atividades, a Divisão de Economia
Solidária é constituída pela Gerência de Qualificação e Pesquisa e Gerência de
Articulação e Redes de Economia Solidária, que buscam desenvolver, planejar,
articular e mobilizar junto aos movimentos sociais e populares de economia solidária,
entidades, instituições públicas e privadas.

OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICO
Geral

- Desenvolver e fortalecer a Economia Solidária no município de Manaus,
sensibilizando e articulando as comunidades e segmentos para a organização de
empreendimentos solidários sustentáveis.
 Específicos
 Promover as cadeias produtivas em redes solidárias e a comercialização dentro
dos princípios de comercio justo e solidário.
 Democratizar o conhecimento e as tecnologias sociais através dos princípios da
economia solidária.
 Promover em conjunto os demais seguimentos da SEMTRAD momentos de
qualificação técnica, de capacitações, eventos e produção de subsídios voltados
para o mapeamento dos grupos e empreendimentos solidários no município de
Manaus.
 Tornar da Economia Solidária uma referência indispensável às políticas públicas
de geração de trabalho e renda e combate à pobreza.
 Desenvolver e fortalecer a Economia Solidária no município de Manaus,
sensibilizando e articulando as comunidades e segmentos para a organização de
empreendimentos solidários sustentáveis.
Específicos
 Promover as cadeias produtivas em redes solidárias e a comercialização dentro
dos princípios de comercio justo e solidário.
 Democratizar o conhecimento e as tecnologias sociais através dos princípios da
economia solidária.
 Promover em conjunto os demais seguimentos da SEMTRAD momentos de
qualificação técnica, de capacitações, eventos e produção de subsídios voltados
para o mapeamento dos grupos e empreendimentos solidários no município de
Manaus.
 Tornar da Economia Solidária uma referência indispensável às políticas públicas
de geração de trabalho e renda e combate à pobreza.

COMPETÊNCIA DAS GERÊNCIAS

a) Gerencia de Qualificação e Pesquisa:
 Executar as atividades conforme as ações do programa de economia solidária.
 Realizar estudos e pesquisas referentes às redes e fóruns de economia solidária.
 Promover ações destinadas à qualificação e capacitação dos membros da rede de
economia solidária.
 Desenvolver outras competências correlatas, em razão de sua natureza;
b) Gerencia de Articulação e Redes de Economia Solidária:
 Executar, promover e capacitar os membros da rede através das ações do
programa de economia solidária em caráter permanente.
 Mapear a cadeia produtiva da economia solidária no município de Manaus.
 Elaborar subsídios técnicos para divulgação da rede de economia solidária.
 Executar ações destinadas a integração da cadeia produtiva de economia
solidária e prefeitura.
 Desenvolver outras competências correlatas, em razão de sua natureza.

PÚBLICO ALVO
Grupos familiares, Empreendimentos solidários, Redes solidárias, Associações,
Cooperativas e sociedade civil em geral que se articula em redes, fóruns e Conselhos em
nível municipal.

EIXOS DE AÇÃO
a) Formação e organização em redes solidárias;
b) Qualificação e Treinamento;
c) Qualificação e Treinamento;
d) Pesquisa, prospecção de mercado e comercio justo;
e) Articulação e mobilização.

ATIVIDADES REALIZADAS
 Oficinas técnicas e pedagógicas
 Seminários
 Palestras, colóquios
 Cursos de qualificação e capacitação
 Feiras e eventos de exposição e comercialização
 Audiências públicas
 Pesquisa e prospecção de mercado
 Cadastramentos de empreendimentos e grupos
 Apoio a atividades comunitárias e ou associações
 Produção de material para divulgação
 Treinamentos técnicos de produção.

