Informativo Fundos Solidários nº 12
Reunião da Coordenação
Executiva do Fórum Brasileiro de
Economia Solidária.
Na reunião realizada nos dias 12 e 13
de fevereiro,com a participação dos
membros da Coordenação, dentre os
assuntos discutidos, dois tiveram
encaminhamentos que perpassam todo
o movimento da economia solidária.
Gostaríamos de socializar com vocês
duas informações importantes para a
Economia Solidária: O Prêmio de Boas
Práticas em Economia Solidária e o
Cadastro
Nacional
de
Empreendimentos
Econômicos
Solidários. Ambos são importantes
instrumentos
de
fomento
e
reconhecimento do trabalho dos
Empreendimentos
de
Economia
Solidária que merecem um esforço na
divulgação e construção de projetos e
cadastramento.

Prêmio de Boas Práticas em
Economia Solidária.
O FBES, em parceria com a SENAES e
o BNDES, lançaram um prêmio para
valorizar as boas práticas de economia
solidária no país. Esse prêmio foi
lançado durante a III CONAES, em
Brasília. O prazo de inscrição vai até
dia 27 de março.

O objetivo é reconhecer os esforços e
ampliar
a
visibilidade
de
Empreendimentos
Econômicos
Solidários (EES) que desenvolvam os
princípios da autogestão, solidariedade
e cooperação; incentivar e fortalecer a
mobilização de atores sociais a partir de
experiências e ações de referência para
a sociedade no âmbito da Economia
Solidária e aprofundar o conhecimento
sobre o tema no País, melhorando o
diálogo,
a
construção
e
a
implementação de políticas públicas de
apoio e investimento aos EES.
Podem se inscrever empreendimentos
formais e não formais em duas
categorias:
EES
e
Redes
de
Cooperação. Veja mais detalhes no
arquivo em anexo que estamos
enviando e no link a seguir.
Homenagem – Esta primeira edição
Prêmio BNDES de Boas Práticas em
Economia
Solidária
homenageia
Sandra Magalhães. Ícone do tema no
Brasil, ela liderou diversos movimentos
em busca de sua evolução, estimulando
o fortalecimento das políticas públicas
em prol de um novo modelo de
desenvolvimento. Integrou a formação
do FBES e do Banco Palmas, no
Ceará,
cuja
experiência
exitosa
estimulou a criação da Rede Brasileira
de Bancos Comunitários. Mesmo após
sua morte, em 2013, a história de vida

de Sandra ainda inspira milhares de
pessoas.
http://www.bndes.gov.br/premioeconomi
asolidaria

CADSOL

Estamos recolhendo os contatos dos
responsáveis pelo CADSOL nos
estados e logo socializaremos. O
importante, nesse momento, é fazer um
debate sobre isso e estimular os grupos
a se cadastrarem.
Os passos são:
1º - O EES acessa o portal do Cadsol e
faz sua autodeclaração
(http://cadsol.mte.gov.br/inter/cadsol/ma
in.seam);
2º - A autodeclaração passa pelo
processo de validação nas comissões
competentes;

É uma importante ferramenta para o
acesso às políticas públicas de
economia solidária. O Empreendimento
que não foi mapeado no SIES deve
procurar a comissão estadual para
providenciar o cadastramento. Com o
CADSOL em mãos, podemos abrir
caminhos para o acesso à diversas
formas
de
fomento
aos
EES.
Entendemos que o CADSOL é o
documento que, do ponto de vista da
política pública, reconhece os EES
como sujeitos de acesso a políticas
públicas (É como a DAP do produtor
rural, a título de comparação).

3º - A validação é posta em consulta
pública;
4º - Se não houver nenhuma
contestação, será emitida a Declaração
da Economia Solidária – DCSOL
5º - Por fim, é feita uma atualização
cadastral.
Esse processo todo deve durar no
mínimo 90 dias e no máximo 180 dias.

No Manual do CADSOL
encontram mais informações:

vocês

(http://portal.mte.gov.br/data/files/FF808
0814B2784E5014B6F9B6F1352FD/Ma
nual%20do%20CADSOL%20%20vers%C3%A3o%201.1%20Fev.15.
pdf).

Informativo Fundos Rotativos Solidários
Este informativo é uma publicação da Cáritas Brasileira
SGAN Quadra 601 Módulo F - Asa Norte – 70.830-010 – Brasília/DF.
Assessoria: Renata Costa.
CNPJ.: 18.228.441/001-00

