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« Estratégia 1: Mapear a economia criativa e
solidária

Estratégia 2: Incentivar a criação de
produtos »

Ação 1.1: Realizar pesquisas em parcerias
Por SETORIAL ARTESANATO | Publicado:15 DE AGOSTO DE 2014

Faça propostas para a Ação 1.1: Realizar pesquisas em
parcerias com diversas instituições, criando indicadores
que permitam medir a economia do setor artesanal
(quantitativos e qualitativos);

Ou volte para o eixo Economia, Sustentabilidade ambiental e Inovação.

Este post foi publicado emEconomia Sustentabilidade ambiental e Inovação, Realizar
pesquisas em parcerias e tags Parceirias, Pesquisas. Bookmark o permalink. Comentar ou
deixar um trackback:Trackback URL.

3 Comentários

Artesol Artesanato Solidário
Publicado 9 de outubro de 2014 em 19:42 | Permalink

As pesquisas devem ser frequentes e sistemáticas que identifiquem os principais
problemas, gargalos, potencialidades e setores mais promissores, com o objetivo de
oferecer informações para balizar as ações e políticas a serem adotadas.

Faça login para responder.

Artesol Artesanato Solidário
Publicado 9 de outubro de 2014 em 19:42 | Permalink

Realizar pesquisas em conjunto com o terceiro setor e iniciativas da sociedade civil
para auxiliar no mapeamento dos artesãos e na medição da economia do setor
artesanal.

Faça login para responder.

Artesol Artesanato Solidário
Publicado 9 de outubro de 2014 em 19:43 | Permalink

Incentivar, informar sobre e certificar empresas e artesãos que atuem conforme os
princípios do Comércio Justo.

Faça login para responder.

Comentar

Você precisa estar logado para comentar.
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