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Objetivos:
Capacitar trabalhadores de empreendimentos solidários de catadores de materiais recicláveis em
gestão solidária com impactos na sustentabilidade dos empreendimentos.
Específicos
•
Oferecer cursos de capacitação nas áreas da economia solidária, da cadeia produtiva de recicláveis
e de tecnologia de gestão solidária; • Viabilizar orientação e informações para a captação de
incentivos financeiros e tecnológicos para modernização dos empreendimentos; • Contribuir para a
qualificação dos processos produtivos através do aperfeiçoamento da produção e otimização dos
recursos.
Resumo:
Os Empreendimentos Econômicos Solidários vêm se desenvolvendo, ao longo de décadas, nos vários
estados brasileiros, sem que sejam acompanhados quanto ao desenvolvimento e qualidade de suas
atividades, sobretudo quanto à forma de gestão que praticam. Em tese, visam ser alternativa
frente ao desemprego, buscando a valorização do trabalhador e não apenas lucros. São regidos por
princípios como: solidariedade, cooperação, reciprocidade, autogestão e igualdade, visando
estabelecer o comércio justo. São compostos por um leque extenso de atividades, incluindo àquelas
voltadas para a coleta seletiva e reciclagem. Verificamos que empreendimentos de catadores de
materiais recicláveis vêm contribuindo significativamente para a diminuição da degradação
ambiental nos grandes e médios centros urbanos brasileiros e melhoria socioeconômica de seus
participantes, ao tempo em que enfrentam o desemprego estrutural e buscam meios para melhorar
sua qualidade de vida. Mas ainda são insuficientes os incentivos e subsídios próprios, em sua fase
inicial de atividades, ou mesmo durante a consolidação da produção de recicláveis. Neste trabalho,
visamos contribuir para que grupos de catadores de materiais recicláveis em Pernambuco, possam a
partir do fortalecimento de suas gestões, pela capacitação dos seus participantes, desenvolverem
plenamente seu potencial produtivo, de comercialização e articulação com outros
empreendimentos de forma solidária e cooperada.

