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I – INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

1.1 – A Economia Solidária 

Nos últimos anos houve significativo aumento no número das iniciativas 

socioeconômicas coletivas que visam promover a cooperação ativa entre trabalhadores ou 

produtores autônomos e familiares, nas áreas urbanas e rurais, para viabilizar atividades de 

produção, de prestação de serviços, de crédito, de comercialização e de consumo. Essas 

iniciativas, referenciadas no chamado campo da economia solidária, são fomentadas, em sua 

maioria, como alternativas ao desemprego, oportunidades de inclusão social e estratégias de 

dinamização de cadeias produtivas no âmbito de processos de desenvolvimento local ou 

territorial sustentável. 

A Economia Solidária expressa um novo modo de organização da produção, 

comercialização, finanças e consumo que privilegia a autogestão e a cooperação em 

empreendimentos coletivos, redes e cadeias solidárias articuladas no âmbito de segmentos 

econômicos. Ao considerar o ser humano na sua integralidade, como sujeito e finalidade da 

atividade econômica, a economia solidária desenvolve as capacidades dos trabalhadores e 

trabalhadoras, valoriza o associativismo, o trabalho das mulheres e de outros setores excluídos 

da sociedade, expressando um novo modelo de desenvolvimento sustentável e solidário. 

O mapeamento da economia solidária no Brasil identificou, até agosto de 2007, a 

existência de quase 22 mil Empreendimentos Econômicos Solidários (EES), com cerca de um 

milhão e setecentos mil homens e mulheres que realizam uma extensa variedade e expressiva 

quantidade de produtos e serviços. São iniciativas de projetos produtivos coletivos, cooperativas 

populares, redes de produção, comercialização e consumo, instituições financeiras voltadas para 

empreendimentos populares solidários, empresas autogestionárias, cooperativas de agricultura 

familiar, cooperativas de prestação de serviços, entre outras.  

Apesar da importância que vêm adquirindo, esses empreendimentos apresentam grandes 

fragilidades, tais como dificuldades na comercialização, para acesso ao crédito, fomento, 

conhecimentos e assistência tecnológica. Essa realidade requer o fortalecimento do processo 

organizativo e a conquista de políticas públicas de Economia Solidária. 

 

1.2 – As Incubadoras de Empreendimentos Econômicos Solidários 

As Incubadoras de Economia Solidária são instituições vinculadas a universidades 

(públicas ou privadas) que desenvolvem processos de incubação de Empreendimentos 

Econômicos Solidários, oferecendo-lhes apoio, assessoria, qualificação e assistência técnica. 

Essas Incubadoras têm suas raízes em movimentos como a Ação da Cidadania, quando em meio 



à extrema pobreza de camadas significativas, principalmente dos grandes centros urbanos 

brasileiros, o saudoso sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, conclamou todos a agirem “contra 

a miséria e pela vida”.  

A inserção das entidades públicas, nesta proposta deu origem em 1993, no Rio de Janeiro, 

ao Comitê de Entidades Públicas no Combate à Fome e pela Vida – COEP, com o objetivo de 

incentivar ações de combate à fome e geração de trabalho e renda. A primeira incubadora 

trabalhou com moradores das favelas do Rio e teve êxito em ajudá-los a fundar cooperativas que 

fortaleciam as comunidades e melhoravam os ganhos dos sócios. 

O Processo de Incubação de Empreendimentos Econômicos Solidários compreende um 

conjunto de atividades sistemáticas de formação e assessoria que percorrem desde o surgimento 

do Empreendimento Econômico solidário até sua consolidação e que busca, através da troca de 

conhecimentos, fazer com que o Empreendimento, no fim do processo, conquiste autonomia 

organizativa e viabilidade econômica. Dessa forma, a incubação representa uma possibilidade 

concreta de articulação de demandas dos Empreendimentos por conhecimentos e tecnologias 

apropriadas e a potencial “oferta” (de desenvolvimento ou de disseminação) dessas soluções por 

parte das instituições de ensino superior e tecnológico (universidades e centros federais de 

ensino tecnológico). As incubadoras podem ensejar o desenvolvimento de novas tecnologias 

apropriadas e metodologias de enfrentamento à pobreza. 

 

1.3 – O Fomento às Incubadoras de Empreendimentos Econômicos Solidários  

Para fomentar e apoiar dessas incubadoras, em 1998 foi criado o Programa Nacional de 

Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares (PRONINC) com o apoio da Financiadora 

de Estudos e Projetos (FINEP), Banco do Brasil, Fundação Banco do Brasil (FBB) e COEPE, e 

ofereceu ajuda financeira para que mais universidades criassem Incubadoras. O apoio limitou-se 

a poucas incubadoras, embora a proposta das incubadoras universitárias tenha ampliado o seu 

espaço nas comunidades acadêmicas comprometidas com as mudanças sociais. 

O PRONINC foi retomado em 2003, com a criação da Secretaria Nacional de Economia 

Solidária - SENAES, quando as condições se tornaram propícias para ampliação das incubadoras 

de economia solidária. No âmbito do Governo Federal, a SENAES/MTE é responsável pelo 

Programa Economia Solidária em Desenvolvimento (PPA 2008 a 2011), cujo objetivo principal 

é promover o fortalecimento e a divulgação da economia solidária, mediante políticas integradas, 

visando à geração de trabalho e renda, a inclusão social e a promoção do desenvolvimento justo 

e solidário. Dentre as várias ações que integram este Programa destacamos a  de Fomento a 

Incubadoras de Empreendimentos Econômicos Solidários (Ação 4850 do Programa 1133 – 



PPA 2008 - 2011), cuja finalidade é “Apoiar a consolidação e ampliação das Incubadoras de 

Cooperativas Populares, fomentar a criação e o acompanhamento de cooperativas populares, 

produzir conhecimentos e formação para as cooperativas populares”.  

Atualmente, a SENAES coordena o Comitê Gestor do PRONINC que é composto por 

representantes das entidades parceiras, que são: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), 

Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), 

Ministério da Saúde (MS), Ministério da Educação (MEC), Ministério da Cultura (MINC), 

Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), Ministério da Justiça (MJ), Ministério do Turismo 

(MTUR), Fundação Banco do Brasil (FBB), Banco do Brasil (BB), Comitê de Entidades 

Públicas no Combate à Fome e Pela Vida (COEP), Fórum de Pró-Reitores de Extensão 

(FORPROEX), Rede de Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares (ITCP´s) e Rede 

UNITRABALHO.  

Nesse contexto, as ações do PRONINC tiveram maior impulso e atualmente existem 

cerca de 80 (oitenta) incubadoras criadas, sendo que 70 (setenta) delas tiveram projetos 

aprovados para apoio, pelo Programa. O crescente apoio do Governo Federal às Incubadoras 

justifica-se na possibilidade de fortalecimento das políticas públicas, principalmente na luta 

contra as desigualdades socioeconômicas. Além disso, as incubadoras têm se destacado na 

incubação dos empreendimentos, na formação de futuros profissionais do campo da economia 

solidária, no desenvolvimento do conhecimento e no apoio às ações governamentais e 

movimentos sociais, conforme os objetivos: 

a) Apoio técnico e financeiro para manutenção e implantação de Incubadoras de 

Empreendimentos Econômicos Solidários - EES; 

b) Assessoria e apoio aos EES incubados; 

c) Geração de trabalho e renda, através da incubação de EES, dentro dos princípios de 

autonomia que possam influenciar transformações mais amplas;  

d) Articulação de políticas públicas e outras iniciativas para a promoção do 

desenvolvimento local e regional; 

e) Formação de docentes, técnicos e discentes em Economia Solidária; 

f) Construção de referencial conceitual e metodológico acerca de processos de 

incubação de EES’s. 

 

A relevância destes objetivos justifica a ampliação das ações do Governo Federal no 

Fomento às Incubadoras de Empreendimentos Econômicos Solidários.   

 



II – OBJETIVOS  

As presentes Especificações Complementares deverão orientar a elaboração e a execução 

de propostas para o fortalecimento dos processos de incubação de Empreendimentos 

Econômicos Solidários (EES) realizados pelas incubadoras de economia solidária nas 

instituições de ensino superior, conforme os seguintes objetivos específicos: 

a) Desenvolver processos de incubação de empreendimentos econômicos solidários e/ou 

de redes de cooperação formadas por estes; 

b)  Proporcionar a formação de docentes, técnicos e discentes em economia solidária 

envolvidos na incubação de empreendimentos econômicos solidários; 

c) Promover a articulação de políticas públicas de fomento à economia solidária e outras 

iniciativas para a promoção do desenvolvimento local e regional por meio da 

incubação de empreendimentos econômicos solidários; 

d) Construir referenciais conceituais e metodológicos acerca de processos de incubação 

de empreendimentos econômicos solidários; e 

e) Criar espaços de ensino em disciplinas, cursos e estágios em economia solidária nas 

instituições de ensino superior. 

 

III – DEFINIÇÕES GERAIS 

3.1 – Economia Solidária.  

Conjunto de atividades econômicas – de produção, distribuição, consumo, poupança e 

crédito – organizadas e realizadas solidariamente por trabalhadores e trabalhadoras de forma 

coletiva, cooperada e autogestionária, segundo os valores e princípios:  

a) a cooperação como a  existência de interesses e objetivos comuns, a união dos 

esforços e capacidades, a propriedade coletiva de bens, a partilha dos resultados e a 

responsabilidade solidária sobre os possíveis ônus. Envolve diversos tipos de 

organizações coletivas que podem agregar um conjunto grande de atividades 

individuais e familiares; 

b) a autogestão é a orientação para um conjunto de práticas democráticas participativas 

nas decisões estratégicas e cotidianas dos empreendimentos, sobretudo no que se 

refere à escolha de dirigentes e de coordenação das ações nos seus diversos graus e 

interesses, nas definições dos processos de trabalho, nas decisões sobre a aplicação e 

distribuição dos resultados e excedentes, além da propriedade coletiva da totalidade ou 

de parte dos bens e meios de produção do empreendimento;  

c) a solidariedade é expressa em diferentes dimensões, desde a congregação de esforços 



mútuos dos participantes para alcance de objetivos comuns; nos valores que 

expressam a justa distribuição dos resultados alcançados; nas oportunidades que levam 

ao desenvolvimento de capacidades e da melhoria das condições de vida dos 

participantes; nas relações que se estabelecem com o meio ambiente, expressando o 

compromisso com um meio ambiente saudável; na participação ativa nos processos de 

desenvolvimento sustentável de base local e territorial; nas relações com os outros 

movimentos sociais emancipatórios; na preocupação com o bem estar dos 

trabalhadores e consumidores; e no respeito aos direitos de trabalhadores(as); e 

d) a ação econômica é uma das bases de motivação da agregação de esforços e recursos 

pessoais e de outras organizações para produção, beneficiamento, crédito, 

comercialização e consumo, o que envolve elementos de viabilidade econômica, 

permeados por critérios de eficácia e efetividade, ao lado dos aspectos culturais, 

ambientais e sociais. 

 
3.2 - Empreendimento Econômico Solidário (EES) São aquelas organizações: 

a) coletivas - serão consideradas as organizações suprafamiliares, singulares e 

complexas, tais como: associações, cooperativas, empresas autogestionárias, grupos de 

produção, clubes de trocas, redes etc.; 

b) cujos participantes ou sócios(as) são trabalhadores(as) dos meios urbano e rural que 

exercem coletivamente a gestão das atividades, assim como a alocação dos resultados; 

c) permanentes, incluindo os empreendimentos que estão em funcionamento e aqueles 

que estão em processo de implantação, com o grupo de participantes constituído e as 

atividades econômicas definidas; 

d) que disponham ou não de registro legal, prevalecendo a existência real e que realizam 

atividades econômicas de produção de bens, de prestação de serviços, de fundos de 

crédito (cooperativas de crédito e os fundos rotativos populares), de comercialização 

(compra, venda e troca) e de consumo solidário. 

 

3.3 - Processo de Incubação de Empreendimentos Econômicos Solidários.  

Compreende atividades sistemáticas de formação e assessoria que percorrem desde o 

surgimento do Empreendimento Econômico Solidário até sua consolidação e que busca, através 

da troca de conhecimentos, fazer com que o Empreendimento, no fim do processo, conquiste 

autonomia organizativa e viabilidade econômica. 

 



3.4 - Incubadoras de Empreendimentos Econômicos Solidários.  

No âmbito desse Edital, são instituições vinculadas a Instituições de Ensino Superior que 

desenvolvem processos de incubação de Empreendimentos Econômicos Solidários, oferecendo-

lhes apoio, assessoria, qualificação e assistência técnica. 

 

IV – ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS  

4.1 – Características de beneficiários das propostas. 

As ações de incubação de empreendimentos econômicos solidários devem estar prioritariamente 

relacionados aos seguintes segmentos da população: 

a) pessoas em situação de vulnerabilidade social ou situação de insegurança alimentar e 

nutricional ou beneficiárias do programa Bolsa Família; 

b) pessoas desempregadas ou em situação de trabalho informal em comunidades de baixa 

renda em áreas urbanas e rurais; 

c) usuários dos serviços de saúde mental, álcool e drogas; cuidadores de Residências 

Terapêuticas e pessoas com deficiência; e 

d) egressos do sistema penitenciário, reclusos ou apenados. 

 

4.2 – Prioridades e características das ações de incubação em economia solidária. 

a) As ações de incubação de economia solidária deverão estar articuladas com pelo menos 

uma das seguintes ações promovidas pelas instituições participantes do PRONINC: 

a. Centros de Atenção Psico-social (CAPS); 

b. Centros de Referência da Assistência Social (CRAS); 

c. Centros Públicos de Economia Solidária, sobretudo aqueles que possuam 

incubadoras  públicas de economia solidária; 

d. Centros de Formação em Economia Solidária (CFES); 

e. Consórcios de Segurança Alimentar e Desenvolvimento (CONSADs); 

f. Centros Integrados da Pesca Artesanal (CIPAR); 

g. Fundos Rotativos Solidários ou Bancos Comunitários de Desenvolvimento; 

h. Programa de Promoção da Comercialização Solidária no Brasil; 

i. Projetos de Inclusão Produtiva; 

j. Programas de segurança alimentar e nutricional; 

k. Ações de desenvolvimento e disseminação de tecnologias sociais;  

l. Núcleos Estaduais de Assistência Técnica em Economia Solidária (NEATES) e 

Redes de Assistência Técnica à Economia Solidária;  



m. Programa de Aquisição de Alimentos (PAA); 

n. Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE);  

o. Programa Territórios da Cidadania; 

p. Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável (DRS); 

q. Projeto de fortalecimento do associativismo e do cooperativismo dos catadores de 

materiais recicláveis; 

r. Projeto de Promoção de Desenvolvimento Local e Economia Solidária – Brasil 

Local; 

s. Programa Cultura Viva (Pontos de Cultura); 

t. Programa Nacional de Segurança e Cidadania; e 

u. Ação de apoio a Empreendimentos Econômicos Solidários na Cadeia Produtiva do 

Turismo.  

Obs.: As áreas priorizadas pelo MTur estão no link abaixo, aba economia solidária, para 
download:   http://www.turismo.gov.br/turismo/programas_acoes/regionalizacao_turismo/ 
estruturacao_turismo_areas_priorizadas.html 
 
 

b) As ações de incubação de empreendimentos econômicos solidários devem estar 

preferencialmente relacionados aos seguintes setores ou cadeias produtivas: 

a. Coleta e reciclagem de resíduos sólidos; 

b. Produção, beneficiamento e comercialização de produtos agroalimentares: 

agricultura urbana e periurbana, familiar e ecológica;  

c. Artesanato, arte e cultura popular;  

d. Têxtil e confecções; 

e. Habitação popular e outras áreas de construção civil;  

f. Setor de prestação de serviços; 

g. Pesca e aquicultura artesanal e familiar; 

h. Biodiesel e/ou fontes alternativas e renováveis de energia; e 

i. Cadeias Produtivas do Turismo. 

 

4.3 – Características metodológicas das ações de incubação em economia solidária. 

a) As propostas deverão conter a descrição das metas, atividades, metodologia e 

cronograma de execução, considerando todos os objetivos específicos do Item II dessas 

Especificações Complementares.  

b) As propostas devem prioritariamente contemplar ações de incubação de Empreedimentos 

Econômicos Solidários e/ou de Redes de Cooperação formadas por estes EES, com 



atividades sistemáticas de formação e assessoria que percorram desde o surgimento até a 

consolidação do empreendimento incubado. 

c) As ações de incubação devem necessariamente valorizar o desenvolvimento e 

disseminação de Tecnologias Sociais compreendidas como produtos, técnicas e/ou 

metodologias reaplicáveis, desenvolvidas na interação com a comunidade e que 

represente efetivas soluções de transformação social. 

d) O processo de incubação em economia solidária deverá proporcionar a articulação entre 

atividades de ensino (formação), pesquisa e extensão, conforme os objetivos específicos 

detalhados no Item II dessas Especificações Complementares. 

e) Na articulação com as atividades de ensino, deverão ser previstas ações de formação 

voltadas para o fortalecimento dos EES, além de ações formativas de docentes, técnicos e 

discentes em economia solidária. Para isso, recomenda-se a criação e reconhecimento de 

espaços de ensino em disciplinas, cursos e estágios em economia solidária. 

f) As atividades de pesquisa previstas na proposta deverão estar relacionadas à 

sistematização de processos para construção de referenciais conceituais e metodológicos 

acerca de processos de incubação de EES. 

g) As ações de incubação devem estar articuladas com outros projetos da universidade, com 

o processo organizativo dos fóruns e redes de economia solidária e com outras políticas 

públicas federais, estaduais e municipais relacionadas ao fortalecimento da economia 

solidária, com especial atenção às incubadoras públicas de economia solidária. 

h) As ações a serem desenvolvidas devem estar integrados ou relacionadas a processos de 

desenvolvimento local ou territorial, compreendidos como “processos endógenos e 

sustentáveis capazes de promover o dinamismo econômico, social, político e cultural, a 

preservação ambiental, a melhoria da qualidade de vida e o empoderamento da população 

de determinado território/local/região”. 

i) As propostas deverão descrever a(s) metodologia(s) adotada(s) para o monitoramento e a 

avaliação dos EES incubados e desincubados, nas suas diversas fases ou etapas. 

j) As instituições executoras deverão fornecer, com tempestividade, os dados e informações 

solicitados, oportunamente, para efeito de monitoramento e avaliação do PRONINC os 

dados cadastrais dos EES incubados e dos indivíduos que os integram, segundo 

formulário padrão a ser fornecido pelo PRONINC. 

k) As incubadoras deverão promover o cadastramento dos empreendimentos econômicos 

solidários incubados no Sistema de Informações em Economia Solidária - SIES. 

 



V – ASPECTOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS PROPOSTAS  

5.1 – Composição das Equipes das Incubadoras. 

a) No mínimo, 70% das pessoas da equipe executora do projeto devem ser docentes, 

discentes e técnicos da instituição de ensino superior à qual está vinculada a incubadora 

de economia solidária. 

b) A equipe executora deve ser constituída de forma multidisciplinar, articulando diversas 

áreas de conhecimento: jurídica, administrativa, contábil, tecnológica, social, humanas e 

outras relacionadas às demandas dos grupos incubados. 

c) A equipe da incubadora deverá ter experiência acerca dos seguintes aspectos: economia 

solidária, incubação de EES, desenvolvimento local, cadeias produtivas e mercado 

relacionadas aos EES incubados. 

d) A coordenação do projeto deve ser constituida obrigatoriamente por docente(s) do 

quadro da instituição de ensino superior à qual está vinculada a incubadora, e que 

dedicará(ão) conjuntamente o mínimo de vinte horas (20h) semanais aos trabalhos da 

incubadora. 

e) Os membros da equipe executora que forem contratados com recursos do projeto 

deverão ser selecionados em processos públicos com base em critérios que atendam às 

demandas do processo de incubação e de funcionamento da incubadora e deverão 

dedicar, no mínimo, vinte horas (20 hs) semanais ao projeto.    

 

5.2 – Características de instalação e funcionamento da Incubadora. 

a) A instituição executora deverá garantir, durante todo o período de execução do projeto, o 

espaço físico para as ações da incubadora. 

b) A instituição executora deverá prover as necessidades de manutenção adequada do 

espaço de funcionamento das incubadoras, tais como as despesas de água, energia, 

limpeza e manutenção de equipamentos. 

c) A institituição executora deverá promover processos internos de reconhecimento 

institucional da incubadora e dos projetos que desenvolve de incubação. 

 

VI – ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS   

Além das especificações constantes no Edital de Chamada Pública de Parceria, sobretudo 

nos Itens 5 e 7, as instituições participantes deverão atender às seguintes exigências: 
 

6.1 – Detalhamento das modalidades de aplicação dos recursos. 



Para a realização das atividades, a instituição executora poderá aplicar os recursos 

previstos nas seguintes despesas, desde que aprovadas pela concedente, de acordo com as 

normas legais vigentes: 

a) pagamento de serviços de terceiros de pessoas físicas tais como estágios, consultorias, 

serviços técnicos específicos para atender as necessidades de incubação, com o limite 

máximo de 60% dos recursos destinados à manutenção da equipe executora; 

b) pagamento de serviços de terceiros de pessoas jurídicas para despesas de 

deslocamento (transporte), estadia (diárias ou ajuda de custos), realização de eventos, 

produção de materiais gráficos, aquisição de material didático, locação de 

equipamentos e outros serviços de apoio necessários à execução do objeto;  

c) aquisição de material de consumo necessário à execução das atividades de incubação; 

d) aquisição de equipamentos e material permanente, restringindo-se a 5% do total de 

recursos disponibilizados pela concedente, aplicável somente aos casos em que os 

convênios ou Termos de Cooperação sejam celebrados com entidades públicas;  

e) o pagamento de diárias e passagens para membros da equipe técnica e/ou 

beneficiários da proposta deve considerar nos valores máximos a serem concedidos o 

disposto no Decreto nº 6.907/2009; e 

f) poderão ser contempladas despesas administrativas na proposta quando a convenente 

for uma entidade privada sem fins lucrativos, desde que expressamente autorizada 

pela concedente e demonstrada no Plano de Trabalho e no Projeto Básico, estando 

limitadas, neste Edital, a 5% do valor do objeto do convênio, tendo por referência o 

parágrafo único do Artigo 39, da Portaria Interministerial 127/2008, alterado pela 

Portaria Interministerial 342/2008.  
 

6.2 – Quando for o caso, a proposta deverá especificar as parcerias e outras fontes de 

financiamento para a sua operacionalização. 
 

6.3 – Referência e compatibilidade de preços praticados no mercado.  

a) Na formulação da Proposta de Trabalho e do Plano de Trabalho o orçamento das 

despesas com bens e serviços necessários à realização das atividades deverá ser 

elaborado, justificado e comprovado pela entidade executora. 

b) Será solicitado às entidades proponentes selecionadas o estudo prévio de preços no 

mercado local ou regional para os itens listados no orçamento (no mínimo três 

propostas), a fim de embasar a análise técnica da concedente na aprovação do 

Convênio. 

c) Cabe à concedente a análise e aprovação ou não do orçamento com base na 



documentação acima citada e em outros meios disponíveis para verificação. 

 

VII – DISPOSIÇÕES GERAIS 

Caberá à SENAES/MTE dirimir dúvidas de interpretação e fornecer orientações sobre o 

presente documento de Especificações Complementares. 

  

Brasília, 22 de março de 2010. 

 

 

Paul Israel Singer 

Secretário Nacional de Economia Solidária 


