PROJETO ECONOMIA SOLIDÁRIA NA PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA –
GUAYI – SENAES/MTE – PRONASCI/MJ.
ROTEIRO DO PROCESSO DE FORMAÇÃO DOS EES NOS
TERRITÓRIOS DE PAZ.
1. 1ª Oficina: Economia Solidária e Diagnóstico Participativo
a. Economia Solidária
i. O que é economia solidária?
ii. Princípios?
iii. Como se organiza?
iv. Vamos construir nosso empreendimento?
b. Diagnóstico participativo
i.
Quem somos?
ii.
O que temos?
iii.
Qual a atividade que vamos empreender?
iv.
Sustentabilidade / viabilidade?
v.
Apoios externos / forças
2.

2ª Oficina: Organização do empreendimento
a. Autogestão
b. Estruturação do grupo
Quem irá compor?
Identidade e nome do grupo?
Como será a relação entre os integrantes?
Regras de convivência?
Atribuições / papéis?
Tomadas de decisão?
Registros: como? Quem?
Saúde: Individual? Coletiva?
O que é necessário para organizar? Estatuto?
Processo de formalização?

3.

3ª Oficina: Viabilidade econômica
a.
Qual a viabilidade de nosso produto?
b.
Produziremos como?
c.
Para quem vender? Com que parceria?
d.
Formação do Preço?
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i.
ii.

Capacidade de pagamento?
Cálculo para formação do preço?

4.

4ª oficina: Sustentabilidade ambiental e direitos humanos

5.

5ª Oficina: Plano de produção
a. Como será feita a produção?
b. Quais as fichas técnicas dos produtos?
c. Quais os processos de produção e como serão registrados?
d. Tecnologias e inovações/conhecimentos?

6.

6ª Oficina: Ferramentas
a. Registros contábeis e financeiros?
b. Como serão feitos registros financeiros?
c. Quais são as ferramentas financeiras e contábeis
fundamentais para o EES?
d. Quem realizará estas tarefas
e. Quais os registros contábeis são necessários?
f. Quais as normas contábeis são as mais importantes para o
EES?

7. 7ª Oficina: A sociedade em que vivemos e formas alternativas
de prevenção á violência
8.

8ª Oficina: Plano de Comercialização?
a. Como serão os processos de comercialização?
b. Como serão buscados os clientes? Divulgado o produto?
c. Quem realizará estas funções?

9.

9ª oficina: Estatuto / Formalização e Plano de Negócio
a. Fechamentos dos documentos
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