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Objeto 
O PAES é um programa de extensão permanente da UNESC, que trabalha com iniciativas e empreendimentos 
de economia solidária 
Objetivo 

Seu objetivo é auxiliar empreendimentos e iniciativas de Economia Solidária na Região de abrangência da 
Universidade que necessitem de apoio para sua consolidação, servindo ainda como catalisador e difusor dos 
preceitos da Economia Solidária. 
Metodologia 

As ações do PAES centram-se na articulação de projetos de extensão  e coordenação do Fórum Regional de 
Economia Solidária, agregando e articulando cooperativas populares, associações de artesãos, colônias de 
pescadores, pequenos empreendimentos à inclusão aos mercados de cadeias curtas, através de formas 
organizativas como feiras regionais e populares outras formas de comercialização. Auxilia ainda na motivação, 
sensibilização, organização e legalização de grupos que sigam os preceitos de economia solidária. 
Resultados 
- Criação e coordenação do Fórum Regional de Economia Solidária; 
- Implantação da Feira de Economia Solidária no campus da UNESC; 
- Apoio à implantação da COOPERRICA em Armazém – SC; 
- Projeto Mirassol de fabricação de estopas para limpeza; 
- Organização da cooperativa de costureiras da ABADEUS; 
- Inclusão produtiva de mulheres dos clubes de mães do Território Paulo Freire 
 
Conclusão 
O PAES tem implementado os preceitos da Economia Solidária na região de Criciúma através de discussões 
e ações discutidas no Fórum Regional de Economia Solidária. Apesar de ter uma estrutura reduzida, tem feito 
ações efetivas de apoio, conscientização, organização e implantação em empreendimentos que se norteiam 
pelos princípios da autogestão, da produção coletiva e do comércio justo. Deste modo, o PAES tem cumprido 
a rigor os objetivos a que se propunha ao ser criado. 
 

   


