
 

Convite à manifestação de interesse: desenvolvimento de 

uma base de dados de consultores sobre o desenvolvimento 

das cooperativas e da Economia Social e Solidaria (ESS) 

 

A OIT promove o modelo de negócio cooperativo para criar e desenvolver empresas sustentáveis, 

criando empregos e também contribuindo para o progresso social e econômico mais amplo, 

responsabilizando os indivíduos, as famílias e as comunidades. As atividades da OIT no âmbito do 

desenvolvimento das cooperativas são baseadas no axioma que a promoção da economia social e 

solidária (ESS), particularmente através das cooperativas, mutualidades, associações, fundações e 

empresas sociais, é uma forma eficaz de promover a justiça social e a inclusão social para todos os 

membros da sociedade. 

 

A OIT, através da sua Unidade de cooperativas (COOP), serves os seus constituintes, as cooperativas 

e toda a economia social e solidaria através de uma estratégia em três eixos: 

• Apoiando as cooperativas e as outras empresas da ESS para torná-las comercialmente 

viáveis do ponto de vista económico, social e ambiental; 

• Incentivando a integração do trabalho digno, como uma prioridade na agenda do 

movimento cooperativo, no desenvolvimento das cooperativas e das outras empresas da 

ESS, bem como nas políticas sobre as cooperativas e a ESS; 

• Verificando que as especificidades das cooperativas, como associações de pessoas e como 

empresas da ESS, sejam identificadas nas análises, nas políticas e nas ações de promoção do 

trabalho digno e de um futuro sustentável. 

As seis áreas de trabalho operacionais da Unidade COOP são: 

• Prestar consultorias jurídicas e políticas; 

• Reforçar a cooperação para o desenvolvimento; 

• Atualizar os programas de formação e capacitação; 

• Intensificar os investimentos em pesquisa e geração de conhecimentos; 

• Reforçar as parcerias; 

• Desenvolver a comunicação e a divulgação. 

A Unidade COOP utiliza frequentemente especialistas individuais ou firmas privadas para executar 

tarefas de curto prazo como consultores ou prestadores de serviços. A Unidade COOP pretende 

reorganizar a sua base de dados de especialistas/consultores ou de firmas privadas em duas 

categorias, nomeadamente a formação e outras áreas especializadas: 

 

 



Categoria Área técnica 
Desenvolvimento 
e / ou oferta de 
formação 

• Desenvolvimento de Cooperativas 
• Gestão das Cooperativas 
• Administração Interna das Cooperativas 
• Educação ao Cooperativismo 
• Empreendedorismo Cooperativo 
• Cooperativas e igualdade de gênero 
• Cooperativas e eliminação do trabalho infantil 

 Cooperativas e eliminaçao do trabalho forçado 
• Cooperativas e negociação coletiva 
• Cooperativas e saúde e segurança no lugar de trabalho 
• Administração interna das mutualidades 
• Gestão das mutualidades 
• Governança das Empresas Sociais  
• Gestão das Empresas Sociais 
 

Outras áreas 
especializadas 

• Política e legislação cooperativa 
• Política e legislação sobre a ESS 
• Pesquisa sobre as cooperativas 
• Pesquisa sobre a ESS 
• Estatísticas sobre as cooperativas 
• Estatísticas sobre as organizações da economia social 
• Desenvolvimento de quadros institucionais nacionais para as cooperativas 
• Desenvolvimento de quadros institucionais nacionais para a ESS 
 

 

Especialistas / consultores individuais ou firmas privadas que desejam ser incluídos na base de dados 

para uma ou mais das áreas acima mencionadas devem apresentar os documentos seguintes em 

inglês, francês, português ou espanhol a coop@ilo.org: 

• CV atualizado, incluindo um breve resumo das áreas de competência e experiência, 

incluindo as línguas de trabalho (não mais de 400 palavras) 

• Diplomas e certificados 

 

Para ser elegível, os candidatos devem demonstrar pelo menos cinco anos de experiência na(s) 

área(s) acima mencionadas. 

O prazo para a manifestação de interesse para integração na base de dados dos prestadores de 

serviços para o desenvolvimento de cooperativas e da SSE é 7 de junho do 2019 (meia-noite de 

Genebra) 


