Informativo Fundos Solidários nº 02
solidárias no

Projeto de Fundos Solidário em
Rede: Planejamento Estratégico.

âmbito

das

políticas de

economia solidária.
Há décadas, o Brasil tem sido palco do

Contextualização:

surgimento e expansão de inúmeras formas
O projeto “Fundos solidários em rede”

de iniciativas socioeconômicas coletivas que

destina-se a apoiar e fortalecer, em escala

desenvolvem as finanças solidárias, sob a

nacional, fundos solidários já existentes e em

forma de bancos comunitários, fundos

processo de criação, articulados pela Rede

solidários e de cooperativas de crédito

Cáritas,

solidário.

com

vistas

à

promoção

do

desenvolvimento territorial sustentável com
superação da pobreza extrema, no âmbito do
Plano Brasil Sem Miséria, do Governo
Federal.

Essas iniciativas de caráter popular estão
vinculadas a princípios de autogestão e
cooperação que são inerentes à economia
popular solidária (EPS) enquanto estratégia

Essa iniciativa assume como finalidade a

de desenvolvimento solidário sustentável e

articulação de redes e sistemas de finanças

territorial, alternativa ao modelo capitalista

solidárias nos territórios, por meio de

de organização da economia e da sociedade.

processos participativos e sistemáticos de
assessoramento técnico na qualificação da
gestão e da sustentabilidade socioeconômica
das iniciativas de fundos solidários, bem
como pela ampliação do acesso à informação
e ao conhecimento por meio de estudos e
pesquisas, desenvolvimento e disseminação
de referências conceituais e metodológicas,
entre outras estratégias de promoção,
articulação

e

integração

das

finanças

Uma dessas formas, os fundos solidários,
carrega

em

si

a

potencialidade

de

transformar recursos escassos em alavanca
para

criação

e

Empreendimentos

fortalecimento
Econômicos

de

Solidários

(EES) em espaços nos quais o Poder Público
não está presente. Esses fundos solidários
desafiam

as

condições

socioeconômicas

adversas em que as comunidades populares,
urbanas e rurais, subsistem.

Por mais de três décadas a Cáritas vem
apoiando

diretamente

a

criação

e

o

fortalecimento de experiências de fundos

nossa ação, na perspectiva da otimização das
equipes e recursos.
Um

exemplo

dessa

mudança

de

rotativos em diferentes modalidades. No

paradigmas é que, no final de 1999, a Cáritas

Seminário de Planejamento o assessor da

passou a discutir sobre formas alternativas

Cáritas Brasileira, Ademar Bertucci, resgatou

de garantir a sustentabilidade financeira

o histórico da EPS na rede Cáritas, com

dessas ações no campo da Economia

ênfase

antigos

Solidária. Surgiu a proposta, junto à CNBB, do

paradigmas da ação evangelizadora no Brasil.

direcionamento dos recursos coletados pela

Lembrou a importância que teve o ano de

Campanha da Fraternidade para a criação

1980, período em que a Igreja Católica do

dos Fundos Diocesanos e Nacional de

Brasil criticou as práticas emergenciais e

Solidariedade.

para

assistencialistas

a

superação

que

de

promovia.

Nesse

período propôs-se a assumir uma postura
mais incidente na linha da emancipação
econômica junto às pessoas com quem
desenvolvia seu trabalho.

De lá para cá, na grande maioria dos
acontecimentos relacionados ao apoio e
fomento às iniciativas produtivas (economia
solidária) a Cáritas esteve presente, dentre o
quais, podemos destacar: Seminário Nacional

Segundo Ademar, todos os Regionais da

em Belém de avaliação das ações de Fundos

Cáritas estão assumindo o trabalho com EPS,

(solidários/comunitários) no Brasil, onde os

sendo as fontes de recursos as mais diversas.

Projetos

Destacou que, em relação à execução de

passam a ser chamados de projeto de EPS. Os

projetos relacionados às políticas públicas, é

elementos

chegado o momento de evidenciar que são

Desenvolvimento Solidário Sustentável e

estratégias para a conquista dos objetivos,

Territorial (DSS-T) já estavam sendo tratados

tornando-se atividades “meio” e não “fim” de

em Encontro Nacional. Merecem destaques a

de

Apoio

do

que

Comunitário

hoje

(PACs)

chamamos

organização do Fórum Social Mundial em

Porto Alegre, como estratégia de resistência

Com

essas

motivações,

a

Cáritas

ao modelo neoliberal e a contribuição da

apresentou o novo projeto no edital lançado

Cáritas para criação da SENAES, que ainda

pela SENAES para apoio e fomento às

não garante a Economia Solidária como uma

iniciativas de finanças solidárias com base em

política pública por conta de não termos a lei

bancos comunitários de desenvolvimento,

nacional de EPS aprovada, mas representou
um grande avanço na forma como o Estado
brasileiro atua nesse campo.
Jaime

Conrado,

da

Coordenação

Colegiada Nacional da Cáritas e Articulador
Nacional do Projeto “Fundos Solidários em
Rede”, resgatou o surgimento do projeto, a
partir de uma iniciativa anterior que foi o
mapeamento nacional das experiências de
fundos solidários. Mais de mil experiências

fundos solidários e cooperativas de crédito
solidário.

foram identificadas, sendo que 560 foram
mapeadas.
Em 2013, várias dessas experiências de

Seminário Nacional de Planejamento e
Metodologia do Projeto.

Fundos Solidários, de todas as regiões do
Brasil, estiveram reunidas no II Seminário
Nacional de Fundos Solidários e deram um
passo significativo para consolidar as finanças
solidárias como instrumento de construção
da economia solidária em nosso país: a
criação

da

Solidários.

Rede

Nacional

de

Fundos

O seminário de planejamento do Projeto
Fundos Solidários em Rede foi realizado em
Brasília/DF, nos dias 01 a 03 de maio de
2014, com participação da equipe do projeto
e representantes do Secretariado Nacional da
Cáritas Brasileira. Contou também com a

colaboração da equipe do Projeto Centro de

Ademar Bertucci, que contribuiu com esse

Formação em Economia Solidária – REDE

resgate.

CFES.
A assessoria do seminário foi realizada

Interfaces com outros projetos e
espaços:

pela Solar Formação, Pesquisa e Gestão. Este
documento apresenta o Plano de Trabalho

REDE CFES – produção de material didático;

para a execução das atividades previstas no

diálogo com o Núcleo Temático de Finanças

projeto.

Solidárias e articulação nos espaços de

A

programação

envolveu

os

dois

aspectos principais para a construção da
estratégia a ser desenvolvida pela equipe do
projeto: a metodologia e o plano de trabalho.
No campo da metodologia, a equipe teve
oportunidade para conhecer e discutir a
fundo a metodologia sugerida no projeto. No
campo do plano de trabalho, a equipe
construiu a trajetória das ações em diversas
escalas e definiu roteiro e procedimentos
para o detalhamento dos planos de trabalho
individuais,

que

não

compõem

este

documento.

formação nos regionais e em âmbito
nacional.
Projetos regionais de EPS– ações de
articulação/fomento

dos

fundos

com

estratégias de mobilização social, promoção e
controle social de políticas públicas; diálogo
com os agentes locais de EPS; articulação

dos agentes de Cáritas nos espaços de
formação nos regionais e na rede de
educadores; articulação de nossas ações
com parceiros; participar dos processos
regionais

de

PMAS;

integração

de

agendas e do fluxo de comunicação na
Rede.

A reflexão sobre a metodologia implicou

Fundo Nacional de Solidariedade –

em resgatar o histórico da ação da Cáritas

fomento à constituição/ qualificação das

junto à economia solidária, em geral, e às

Comissões Diocesanas e Regionais de EPS

finanças

No

para garantir a organicidade na elaboração

seminário houve a participação do assessor

dos projetos para os fundos Diocesanos,

solidárias,

em

particular.

Regionais/Estaduais e Nacional; fomento

projetos

aoconhecimento

relacionados às diversas dimensões das

dos/as

trabalhadores/as

que pretendem acessar estes recursos do nos
novos

procedimentos

fundiária,

licenças

animação

dos

para

outras);

elaboração

projetos para o FNS; formação dos grupos em
elaboração

de

projetos

e

acesso

Marcos Nacionais do Projeto.


Seminário nacional de planejamento e
metodologia – 01 a 03/05/2014.



Capacitação sobre PMAS – 13 a
15/06/2014.



Intercâmbio nacional dos fundos
solidários – 14 a 20/07/2014.



Capacitação sobre sistematização – 10
a 12/09/2014.



Oficina de monitoramento do projeto
– 11 a 13/02/2015.



Encontro nacional dos fundos
solidários – 10 a 12/11/2015.



Oficina de avaliação do projeto – 13 e
14/11/2015.

com as visitas aos FS;
Rede de Economia Popular Solidária da
Brasileira–

articulação

entre

projetos e ações nos regionais; diálogo
com a rede EPS nos regionais; garantia da
articulação do tripé entre a ação da Rede
Cáritas, o movimento de economia
solidária e construção das políticas
públicas; busca das ações em múltiplas
escalas

(local,

internacional);

regional,

nacional

fortalecimento

e
da

campanha mundial pela superação da
fome e da pobreza; articulação de

Agenda para elaboração dos planos de
trabalho dos articuladores regionais


Diálogo com os regionais – até
13/05/2014.



Envio dos planos de trabalho à
coordenação nacional – 14/05/2014.



Devolutiva nacional sobre os planos
de trabalho – 19/05/2014.

novos/atores e sujeitos, a exemplo dos
sujeitos

catadores/as

regionais

finanças solidárias.

a

documentação, dentre outras – combinar

Cáritas

e

(documentação

ambientais,

grupos

nacionais

na

economia

solidária;
Projetos governamentais de finanças
solidárias – a SENAES apoia outros



Entrega dos planos de trabalho com
os ajustes solicitados – 23/05/2014.



Consolidação dos planos de trabalho
pela
coordenação
nacional
–
30/05/2014.

Estrutura Operacional para execução
do projeto
Equipe do projeto:
 Assessoria nacional (coordenação
geral)
 Assessoria técnica nacional
(metodologia)
 Assessoria técnica nacional
(comunicação)
 Assessoria regional
 Animador local
 Assistente administrativo
 Estagiário de comunicação
Escritórios e equipamentos:

 Sede do secretariado regional
 Sedes dos secretariados regionais
envolvidos diretamente
 Sedes
das
entidades-membro
envolvidas diretamente.

http://www.claudemirpereira.com.br/2014/07
/economia-solidaria-reuniao-da-caritasantecipa-comeco-dos-eventos-confira-aprogramacao-completa/
http://www.asafloripa.org.br/noticias/agente
s-caritas-e-representantes-de-fundos-sereunem-para-intercambio-nacional-em-santamaria-rs/248/
http://www.asafloripa.org.br/noticias/interca
mbio-promove-troca-de-saberes-e-deexperiencias-entre-agricultores-eagricultoras/250/

