PARCEIROS

PROJECTO

Anziani e Non Solo società cooperativa
www.anzianienonsolo.it
O Consórcio Anziani e Non Solo tem uma experiência
consolidada em projectos europeus dirigidos a grupos
vulneráveis, e está responsável pela implementação de todas
as actividades do projecto ABACO que tenham lugar em Itália.

Transformando S. Coop. Mad
www.transformando.org
Transformando é uma cooperativa com mais de 10 anos de
experiência em microempresas e de microfinanciamento, é
responsável por todas as actividades relacionados com o
projecto ABACO em Espanha, para além de estar responsável
pela coordenação geral das actividades exploratórias e de
disseminação do projecto.

Hellenic Regional Development Center
www.hrdc.org
A HRDC promove formação para a inovação e o
desenvolvimento regional, responsável por todas as
actividades do projecto que tenham actividade na Grécia.
Também está incumbida da avaliação e monitorização das
actividades de todo o projecto.

Alto comissariado para a Imigração e
Diálogo Intercultural - www.acidi.gov.pt
O ACIDI, IP é a instituição estatal portuguesa com a missão de
integrar os imigrantes em Portugal. Neste projecto apoia as
actividades de disseminação e implementação que envolvam
imigrantes residentes em Portugal e é o responsável por
desenvolver materiais formativos de literacia financeira
adaptados à realidade nacional.

Seed Learn
www.seedlearng.org
A SEED é uma organização sem fins lucrativos sedeada na
Suíça que presta serviços em comunicação, educação e novas
tecnologias. A SEED apoia neste projecto o desenvolvimento de
actividades de comunicação com inclusão de suportes
multimédia.

NIBUD - Het nationaal instituut voor
budgetvoorlichting - www.nibud.nl
A NIBUD é uma fundação independente que presta informação
e consultoria sobre finanças domésticas, para além de
coordenar a adaptação das ferramentas de aprendizagem do
projecto para outros países, assegurando a melhor
transferência de conteúdos a todos os outros parceiros.

Contactos do secretariado do Projecto ABACO:
Anziani e Non Solo
Website: www.abaco-project.eu
Telefone: +39-059-645421
Fax: +39-059-645087

Projecto com o Apoio de:

Este projecto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta publicação
reflecte apenas as opiniões do promotor do projecto. A Comissão não pode ser
responsabilizada por qualquer utilização que possa ser feita das informações nela
contidas.

Literacia Financeira
para Adultos
Combate ao
Sobreendividamento

O Projecto

Resultados

Formação

O Projecto ABACO, financiado pela Comissão
Europeia, pretende desenvolver ferramentas
para responder às necessidades de educação
financeira de adultos e jovens migrantes
residentes no Sul da Europa. O público-alvo
deste projecto são pessoas adultas em situação
vulnerável
que
estão
em
risco
de
sobreendividamento ou que têm problemas em
gerir o seu dinheiro.

O principal resultado do projecto será a
tradução e adaptação aos contextos nacionais
(da Itália, Espanha, Grécia e Portugal) de três
manuais de literacia financeira desenvolvidos
originalmente pela fundação holandesa NIBUD:

As noções de literacia financeira explicadas nos
manuais desenvolvidos no âmbito do projecto
serão transferidas para os grupos-alvo por meio
de cursos organizados nos países parceiros.

O projecto tenta adaptar metodologias e
conteúdos desenvolvidos pela associação
NIBUD, uma instituição holandesa independente
que fornece informação sobre finanças
domésticas, com o objectivo de as tornar úteis
aos seus parceiros internacionais no seu
contexto nacional (Itália, Espanha, Portugal e
Grécia). A experiência da NIBUD nunca foi
traduzida e implementada em outros países,
contudo tem tido um grande impacto na
Holanda. Os seus sites são visitados
diariamente por cerca de 10.000 pessoas.
A concepção do projecto é baseada em
estimativas que indicam que cerca de 20
milhões de pessoas estão sobreendividadas em
toda a Europa. Os dados do Eurobarómetro
indicam que as pessoas com maior risco de
sobre-endividamento são também as mais
vulneráveis
socialmente:
pessoas
com
rendimentos mais baixos, estado de saúde mais
debilitado, baixos níveis de escolaridade, etc.
A estratégia do projecto é, portanto, intervir
sobre estes grupos-alvo, fornecendo apoio e
capacitação na vertente da literacia financeira
(e.g. uma melhor provisão financeira para
situações imprevistas, aprender a evitar
armadilhas de pagamentos fraudulentos ou a
investir cuidadosamente) a fim de prevenir um
excesso de endividamento das famílias.

 Gerir o dinheiro: um curso e um guia para
professores/formadores.
Público-alvo: adultos, incluindo famílias com
problemas na gestão do orçamento familiar e
grupos vulneráveis.

 Onde vai parar o dinheiro? Ou como se
gasta o dinheiro? - um manual de formação
sobre a gestão do orçamento familiar.
Público-alvo: Para todos os consumidores que
consideram importante controlar o seu orçamento.



O dinheiro para os empreendedores: tudo
o que um pequeno investidor deve saber
sobre o dinheiro e sobre o seu negócio.
Público-alvo: micro-empresários que querem iniciar
o seu negócio e têm dificuldades em lidar com a
burocracia financeira subjacente a um negócio, ou
que enfrentam dificuldades financeiras.

Finalmente no âmbito do projecto será ainda
lançada uma agenda:
 Uma agenda ABACO 2011: um instrumento
com dicas e ferramentas para gestão do
orçamento familiar.
As publicações do projecto estarão disponíveis
em Português, Espanhol, Italiano e Grego. Poderão
ser consultadas gratuitamente no sítio do
projecto: www.abaco-project.eu

Estes cursos de curta duração possibilitarão que
as pessoas mais vulneráveis aprendam as bases
do orçamento familiar, bem como desenvolvam
ferramentas
para
prevenir
problemas
financeiros e de sobreendividamento.
Em Portugal os materiais e ferramentas
ABACO na vertente da literacia financeira
foram adaptados e traduzidos para serem
disseminados através dos projectos do
Programa Escolhas do ACIDI, IP.
De forma a garantir a qualidade dos materiais e a
sua utilidade directa para os utilizadores foi
realizado um focus-group com técnicos do
Projectos Escolhas. Na sequência desta sessão,
fundamental para validar a adequabilidade e
pertinência dos conteúdos formativos, foram
ainda realizadas duas acções-piloto em situação
de pré-teste dos guias de formação a dois
projectos Escolhas. Estas duas acções trouxeram
novos
contributos
fundamentais
para
o
aperfeiçoamento dos manuais.

No mês de Fevereiro de 2011 serão
desenvolvidas três acções de formação
(Lisboa, Porto e Beja) para técnicos dos
projectos Escolhas, nas quais serão aplicados
os manuais de formação. O Objectivo é que os
técnicos adquiram as competências necessárias
para aplicarem o guia nos seus territórios, junto
dos seus públicos-alvo.
Esteja atento ao site do ACIDI (www.acidi.gov.pt) e
do Programa Escolhas (www.programaescolhas.pt)
onde estes manuais estarão disponíveis para
consulta e utilização gratuita.

