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O microcrédito como
instrumento de inclusão
social e de apoio à criação
do próprio emprego foi
introduzido em Portugal
pela ANDC em 1998,
portanto há 15 anos. O
conceito tinha surgido no
Bangladesh há mais de
vinte anos, onde tinha
sido criada uma instituição
financeira exclusivamente
dedicada a esta atividade,
o Grameen Bank.
Portugal é um país muito
diferente do Bangladesh e
é natural que o modelo de
implementação do
microcrédito no nosso país tenha sido diferente da experiência que o inspirou. Vale a pena
rever alguns desses aspetos que tornam a história do microcrédito em Portugal
interessante a vários títulos.
Em primeiro lugar por ter sido uma iniciativa genuína da “sociedade civil”, através de um
grupo de cidadãos – como contam, no nº 52 do Boletim da ANDC, Jorge Wemans e Joana
Veloso, dois dos seus fundadores.
Em segundo lugar por, desde o início, ter sido uma parceria entre entidades dos três
setores da economia: a ANDC, do 3º setor, que lançou a ideia, o BCP, do setor privado,
que aderiu à ideia desde o início e o IEFP, do setor público, que apoiou a ideia ajudando à
sua materialização.
Em terceiro lugar por a ANDC, ao contrário do que acontece com muitas instituições, ter
sobrevivido à geração dos seus fundadores, mantendo-se viva e ativa com cerca de 200
associados, uma equipa profissional dedicada em exclusivo, mais de 50 voluntários
envolvidos nas atividades da associação e protocolos de cooperação com muitas dezenas
de instituições, desde instituições bancárias, como a CGD, até autarquias e associações de
desenvolvimento local.
Passados 15 anos, o microcrédito é uma realidade já apoiada por muitas instituições e um
conceito conhecido em muitos setores da população portuguesa.
Apesar disso, os números relativos ao número de novos negócios criados anualmente com
recurso ao microcrédito continuam aquém das necessidades e das possibilidades do nosso
país.
Para debater a situação do microcrédito em Portugal, as dificuldades que existem e a
forma de as ultrapassar, bem como os desafios que se colocam no futuro, a ANDC
convidou as principais entidades do setor para uma mesa redonda a ter lugar na
conferência comemorativa dos 15 anos de microcrédito / 15 anos da ANDC.
A conferência realiza-se no dia 13 de dezembro, das 09h30 às 12h30, no Centro Cultural
de Carnide na Rua Rio Cávado, N.º 3, em Lisboa. A entrada é livre e todos os que se
interessam pelo microcrédito, como seus promotores, beneficiários ou potenciais
beneficiários estão convidados a estar presentes.
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O dia 14 de dezembro será celebrado como o Dia Nacional do Microcrédito e do
Microempresário. Nesse dia todos os cidadãos serão convidados a visitarem um
microempresário da sua zona.
Convido-o entretanto a associar-se a esta ação e a manter-se informado através do site
[2]
da ANDC em www.microcredito.com.pt.

Article printed from Saldo Positivo: http://saldopositivo.cgd.pt
URL to article: /empresas/opiniao-15-anos-de-microcredito-em-portugal
URLs in this post:
[1] Image: http://saldopositivo.cgd.pt/assets/2013/11/opiniãoartigo.jpg
[2] www.microcredito.com.pt.:
http://www.microcredito.com.pt/#conteudos/home.htm

Copyright © 2013 Saldo Positivo. All rights reserved.

http://saldopositivo.cgd.pt/empresas/opiniao-15-anos-de-microcredito-em-portugal?pr... 07-01-2014

