
NECESSIDADES CORRENTES DAS ORGANIZAÇÕES ASSOCIADAS DA RedPES

1. Parece  ter  havido  uma  certa  deceção  das  organizações  associadas  à  RedPES
relativamente às vantagens da sua afiliação à Rede. Por isso,  precisamos de refletir
sobre as formas como a RedPES poderá contribuir para a resolução dos problemas mais
sentidos das organizações. É preciso encontrar respostas para as problemáticas destas
organizações, levando-as a olhar para dentro de si mesmas e a identificar as questões
específicas deste novo associativismo que pouco ou nada tem a ver com empresas
lucrativas.

2. A discussão havida na reunião de 23/3 forneceu algumas pistas: 1º - as organizações da
Economia Solidária têm de enfrentar uma série de dificuldades, sobretudo no domínio
da gestão dos seus empreendimentos, que resultam da especificidade da sua missão
relativamente  à  das  empresas  lucrativas  de mercado.  As  dificuldades  mais  comuns
levantam-se nas áreas jurídica, da contabilidade, da fiscalidade, do financiamento, da
elaboração  de  projetos,  mas  também  nas  áreas  da  comunicação  e  da  gestão
democrática;  2º  -  Existindo  uma  grande  diversidade  de  objetivos  e  de  formas
organizativas,  torna-se  difícil  não  só  identificar  esses  problemas  como  encontrar
respostas  que  sirvam  a  todas;  3º  -  a  experiência  das  organizações  deveria  ser
partilhada  e  complementada  por  ajuda  profissional  conhecedora  da  realidade  da
Economia Solidária e da diversidade das organizações; 4º - a própria RedPES deveria ter
um papel muito ativo na captação de apoios técnicos para a superação das dificuldades
das organizações suas  associadas  e,  eventualmente,  assumir-se  como uma rede de
incubação de projetos de economia solidária. Neste sentido, as instituições académicas
afiliadas  ou  apoiantes  da  RedPES  podem  ter  aqui  um  papel  muito  importante,
ajudando a diagnosticar fragilidades e mobilizando recursos técnicos adequados.

3. A ajuda profissional poderá revestir várias modalidades: a) formação de proximidade
ou à distância, de caráter mais ajustado aos casos concretos ou mais generalista; b)
criação de uma rede de profissionais (peritos) colaborando pro bono ou mediante uma
avença a suportar pela RedPES; c) mobilização de especialistas académicos com uma
abordagem  simultaneamente  competente  e  crítica  de  áreas  problemáticas;  d)
estabelecimento de protocolos com Instituições Universitárias de apoio à Economia
Solidária  em  outros  países  da  Europa  ou  da  América  Latina;  e)  criação  de  um
repositório  de  casos  práticos,  estudos  e  pareceres  sobre  temas  problemáticos.  Ao
mesmo tempo, o conhecimento e a experiência adquiridos permitiria sustentar uma
pressão  mais  forte  e  fundamentada  sobre  as  instituições  públicas  no  sentido  de
reconhecer o interesse público das organizações da Economia Solidária. Finalmente, o
Encontro  anual/bi-anual  da  RedPES  deve  dar  um  lugar  de  destaque  especial  aos
avanços feitos na gestão dos empreendimentos da Economia Solidária

4. Proposta de criação de um Grupo de Trabalho de Apoio à Gestão das Organizações da
RedPES com as seguintes fases de implementação:

4.1. Levantamento das necessidades das organizações (até 30 de setembro)
4.2. Apresentação  dos  resultados  e  propostas  de  ação  a  AG da  RedPES  (até  31  de

outubro)
4.3. Implementação das propostas aprovadas com início ainda em 2019.

 


