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A Declaração da OIT sobre Justiça Social para
uma Globalização Justa (2008) afirma que “as
empresas produtivas, rentáveis e sustentáveis,
bem como uma economia social forte e um setor
público viável são essenciais ao desenvolvimento
econômico sustentável e à criação de oportunidades
de emprego”.
Hoje, a Economia Social e Solidária (ESS) é
uma realidade na vida de muitas pessoas porque
promove valores e princípios que incidem sobre as
necessidades das pessoas e as suas comunidades.
Num espírito de participação voluntária, autoajuda
e autossuficiência, e através de empresas e
organizações, procura equilibrar o sucesso
econômico com a justiça social, partindo do nível
local para o nível global.
O conceito de ESS é transversal às quatro
dimensões da Agenda de Trabalho Decente da
OIT. Um programa de capacitação de alto nível em
ESS foi proposto por mais de 200 participantes
por ocasião da Conferência Regional da OIT para a
Economia Social realizada em Joanesburgo, África
do Sul, em outubro de 2009.
As primeiras três edições da Academia foram
organizadas pelo Centro Internacional de Formação
da OIT (CIF-OIT) em Turim (Itália) em 2010, em
Montreal (Canadá) em 2011 e em Agadir (Marrocos)
em 2013. Conhecido como a “Academia da OIT
sobre a Economia Social e Solidária (Academia
ESS)”, este evento de formação inter-regional
reuniu, em cada edição, mais de 70 profissionais
e decisores políticos de todo o mundo para
partilharem as suas experiências e conhecerem os
principais especialistas da ESS.

Objetivvos
Este ano, a Academia irá centrar-se especialmente
no valor acrescentado das Organizações da
Economia Social e Solidária (OESS) em termos de
inclusão e sustentabilidade, bem como no papel
que a ESS pode desempenhar no debate da agenda
de desenvolvimento do pós-2015.

O principal objetivo será gerar um melhor
entendimento do conceito de ESS e da sua possível
contribuição para o desenvolvimento inclusivo e
sustentável.
No final da Academia, os participantes terão:
• um melhor entendimento das áreas onde a
Economia Social e Solidária pode ser aplicada
e implementada com sucesso, tais como a
criação e preservação de empregos, proteção
social, diálogo social, empregos verdes, quadros
legais e de políticas, economia informal e
desenvolvimento econômico local.
• tomado conhecimento de uma multiplicidade de
experiências, estratégias e ferramentas sociais
e solidárias de todo o mundo, com particular
ênfase na cooperação Sul-Sul e triangular.

Conteúdos e Metodoloogia de
Aprendizzagem
Os participantes terão à sua disposição um pacote
de aprendizagem a distância antes das sessões de
formação no campus. O pacote foi desenvolvido de
modo a abordar as cinco áreas temáticas seguintes:
• Definição da ESS;
• Governança e gestão das OESS;
• Quadro de políticas para o desenvolvimento da
ESS;
• Construção da ESS através de parcerias e de
redes;
• Contribuições da ESS para a Agenda de Trabalho
Decente da OIT
Durante as sessões no campus, a modalidade
presencial da Academia no Brasil irá permitir aos
participantes fazer parte de sessões plenárias
interativas e escolher diferentes temas optativos
com base no seu interesse profissional. As sessões
optativas oferecem uma oportunidade para partilhar
conhecimentos, discutir aplicações concretas da
ESS a nível nacional e regional, e retirar lições
para futura investigação, conceção de projetos e
elaboração de políticas.
Sessões específicas irão abordar questões de
particular preocupação para as organizações
sindicais, tais como a preservação dos postos de

trabalho e a organização dos trabalhadores no setor
informal através de OESS; e para as trocas de
experiências e boas práticas no contexto Sul-Sul e
triangular.
Em termos de material de apoio à formação, a
OIT coordena a elaboração do Documento de
Trabalho sobre ESS, formulado por uma equipe
internacional de peritos de alto nível, seguindo a
orientação, as diretrizes e as contribuições técnicas
de funcionários da OIT. Revisto por peritos da OIT
e organizações parceiras, o Documento de Trabalho
sobre ESS da OIT integra o pacote de formação que
será entregue no decorrer da Academia.

Parceeirros
Os parceiros desta edição são CIRIEC (Centro
Internacional de Investigação e Informação sobre
Economia Pública, Social e Cooperativa), CESE
(Comité Econômico e Social Europeu), FACAMP
(Faculdades de Campinas), BNDES (Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
do Brasil), SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas), SENAES (Secretaria
Nacional de Economia Solidária do Ministério do
Trabalho e Emprego do Brasil), UNISOL (Central de
Cooperativas e Empreendimentos Solidários do Brasil)
e FecomercioSP (Federação do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, Brasil).

Quem deve particcip
par?
A Academia destina-se a:
• Profissionais ligados à ESS (líderes e gestores de
organizações da economia social e solidária).
• Promotores da ESS (organizações das Nações
Unidas e parceiros de desenvolvimento,
fundações, redes de ESS).
• Decisores políticos de diferentes Ministérios
(trabalho, assuntos sociais, cooperativas,
empreendedorismo feminino, juventude).
• Parceiros sociais (organizações de trabalhadores e
de empregadores).
O curso poderá igualmente interessar a
investigadores que desejem obter ideias práticas
sobre a aplicação da Economia Social e Solidária
em diferentes regiões.

Local e datas
Esta quarta edição da Academia da OIT sobre
a Economia Social e Solidária terá lugar
no campus da Faculdades de Campinas (FACAMP),
no Estado de São Paulo, Brasil, de 28 de julho a
01 de agosto de 2014.

Custoos de particcipação
1,500 euros que cobrem os gastos de inscrição
(inclui o pacote do evento, materiais de formação e
seguro).
As despesas de alojamento e alimentação, assim
como de viagem, NÃO estão incluídas.
Está disponível um número limitado de bolsas
parciais, até ao montante máximo de 1.000 Euros.
Para efeitos de admissão no processo de seleção
das bolsas, a inscrição deverá ser feita até 30 de
maio de 2014 e deverá incluir:
• Uma carta de patrocínio indicando de forma
clara quem irá assumir
• Um CV do/a candidato/a
O processo de seleção das bolsas será concluído a
9 de junho de 2014.

Como fazer a in
nscriçção
Para participar na Academia, por favor faça o
registo online no seguinte endereço:
http://intranetp.itcilo.org/STF/A957031/pt
e clique em “Enviar”.
Para mais informações, por favor escreva
diretamente para: socialeconomy@itcilo.org
Data limite de inscrição: 13 de junho de 2014

