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Parceria APB/ENTRAJUDA  
Programa DAR A VOLTA 
 
- O Microcrédito como Potencial de Mudança -  
 
 
A Associação Portuguesa de Bancos, com alguns dos seus Associados e com o Instituto de Formação 
Bancária são um dos parceiros da Entrajuda, no Programa “DAR A VOLTA”. O objectivo é ajudar as 
famílias em situações de desemprego e carência a “dar a volta à vida”, permitindo-lhe ultrapassar, 
por exemplo, situações de desemprego através do recurso ao microcrédito para criação do seu 
próprio negócio/emprego e, sobretudo, ajudá-las a cortar com os ciclos integeracionais de pobreza 
por via da actividade profissional. 
 
A parceria com a Entrajuda é uma iniciativa integrada no Plano de Literacia Financeira da Banca e engloba 
a preparação e o desenvolvimento de acções de formação sobre microcrédito dirigidas aos técnicos que 
trabalham voluntariamente nas IPSS apoiadas pela Entrajuda. 
 
Estas acções de formação fazem parte das Jornadas e Workshops do Programa “Dar a Volta” e são 
ministradas por profissionais de vários bancos associados da APB - Barclays, BES, Santander Totta, Caixa 
Geral de Depósitos, MillenniumBCP e Montepio. 
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O Programa “DAR A VOLTA” é promovido e organizado pela ENTRAJUDA, em parceria com a 
Associação Portuguesa de Bancos e a Universidade Católica do Porto e com o apoio de outras  
entidades, contando, ainda, com a colaboração de Parceiros locais – autarquias, universidades, etc. – 
em cada uma das Capitais de Distrito em que está previsto.  
 

 

Programa DAR a VOLTA 

 

A ENTRAJUDA tem desenvolvido a sua actividade de forma a permitir às Instituições de Solidariedade 
Social melhorarem os serviços prestados às pessoas carenciadas, dotando-as de um conjunto de 
instrumentos e recursos de gestão e de organização susceptíveis de aumentar a eficiência dos seus 
meios e a eficácia dos seus resultados.  

O Programa “DAR A VOLTA” visa contribuir para que cada Instituição de Solidariedade Social se torne 
mais eficiente e eficaz sem nunca perder a sua vocação. 

O Programa “DAR A VOLTA” assenta em dois eixos principais: 

 

• "DAR A VOLTA À VIDA” que visa auxiliar as Instituições que trabalham ou apoiam famílias 
vulneráveis e pobres, apresentando-lhes soluções práticas e efectivas que possam ser usadas para 
provocar mudanças positivas nas famílias. No “DAR A VOLTA À VIDA” serão apresentados três temas: 

 INTERVENÇÃO COM FAMÍLIAS - REFLECTIR PARA AGIR 
Como olhar e compreender as famílias vulneráveis, adoptando uma perspectiva que inclua as 
suas potencialidades. 

 MICROCRÉDITO POTENCIAL DE MUDANÇA 
Como transformar um produto financeiro num instrumento de autonomia financeira e 
realização pessoal e familiar. 

 COMUNICAÇÃO EFICAZ - SABER COMUNICAR É SABER CONSTRUIR COMUNIDADE 
Como a escuta activa e o saber estar próximo do outro podem ajudar a construir comunidade 
que dê força a famílias vulneráveis. 

  

• “DAR A VOLTA À CASA” que visa dar a conhecer às Instituições recursos que sejam uma mais-valia 
para a sua gestão e organização. No “DAR A VOLTA À CASA” serão apresentados dois temas: 
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 GERIR VOLUNTÁRIOS - UMA MAIS-VALIA 
Como captar e reter recursos humanos voluntários. 

 GERIR COMPRAS - UMA MAIOR ECONOMIA 
Como gerar economias nos preços e condições de fornecimento de serviços e produtos.  

 

O Programa “DAR A VOLTA” realiza-se numa Jornada com a duração de um dia e é complementado 
com um WORKSHOP de uma manhã, dedicado ao tema do MICROCRÉDITO 

 

DESTINATÁRIOS 

O Programa “DAR A VOLTA” está orientado para dirigentes e responsáveis técnicos de Instituições de 
Solidariedade Social apoiadas pela ENTRAJUDA, tendo uma capacidade máxima de 50 participantes 
por sessão. 

Todas as sessões do Programa “DAR A VOLTA”, incluindo os Workshops sobre o tema do 
MICROCRÉDITO, serão divulgadas antecipadamente em cada uma das capitais de distrito, assim 
como as fichas de inscrição e as condições de participação 

Mais informações em www.apb.pt, em Educação Financeira/Projectos APB/Formação Microcrédito 

 

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES 

ENTRAJUDA | Área de Formação 
Estação de Alcântara-Terra, Armazém 1, Av. de Ceuta | 1350-353 Lisboa 
Telefone | 21 362 04 17 
Fax | 21 362 23 60 
Telemóvel | 96 243 24 83 | 91 748 48 46 
E-mail | formacao@entrajuda.pt 
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