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Introdução: Os autores extensionistas no projeto Consultoria ao 3º setor, do curso de
Administração do Unileste, investigaram as diversas formas de trabalho associado e
autogestionário, como estratégia para compreender metodológica e cientificamente as
intervenções necessárias à execução do projeto.
Para trabalhar a dimensão econômica numa proposta de Desenvolvimento Sustentável,
o Governo Federal, desde 2003, buscou alternativas para inclusão de pessoas menos
favorecidas na sociedade, através de políticas públicas mais justas e focadas em
determinado território, respeitando a cultura e identidade do povo local. 
 Objetivo: O projeto norteou a investigação acerca da promoção da geração de
emprego e renda, estimulando o desenvolvimento sustentável e solidário e
fortalecendo os empreendimentos de economia solidária em comunidades
historicamente excluídas das ações emanadas do poder público.  Metodologia: Foram
utilizados materiais impressos do Ministério do Trabalho e Emprego, além de arquivos
virtuais, como fontes de pesquisas para elaboração do resumo, para que o material
apresentado agregue maior confiabilidade na qualidade das informações
disponibilizadas ao leitor.  Resultados: O PPDLES- Projeto de Promoção do
Desenvolvimento Local e Economia Solidária, iniciou-se em janeiro de 2006, uma
iniciativa da Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES) e Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE).
Constituiu-se por dois vetores, o conjunto de experiências de políticas públicas em
economia solidária nas esferas municipal e estadual e a experiência do projeto de
etnodesenvolvimento Econômico Solidário das Comunidades Quilombolas. 
Foram selecionados agentes coordenadores nas comunidades, que passaram por
formação e elaboração conjunta da estratégia de apoio e monitoramento das ações
realizadas junto às comunidades. 
Em 2007 os agentes totalizaram 331, em cada estado há um coordenador orientando os
trabalhos nas comunidades, em Brasília o projeto tem um escritório técnico de apoio e
infraestrutura. 
Entre 2006 e 2007 a SENAES investiu mais de oito milhões de reais em ações. 
O projeto propõe novo modelo de desenvolvimento econômico frente ao capitalista,
baseado na sustentabilidade e solidariedade, consumo sustentável, respeito ao meio
ambiente e à cultura tradicional dos povos, a participação popular e o fortalecimento
da Economia solidária.
Considerou-se relevante o fato da economia solidária recuperar o cidadão local como
ator no processo de geração de renda,trabalho coletivo e valorização da cultura local.
Conclusão: As possibilidades de desenvolvimento local sustentável foram ampliadas a
partir da criação do PPDLES, ampliando a discussão acerca da economia solidária com
uma possibilidade real de geração de emprego e renda para comunidades
desfavorecidas. 
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