MFTransparency, líder global na transparência de preços, anuncia o seu novo projeto permitir que a África
defina preços responsáveis & Educar sobre a Taxa de Juros
em parceria com a Fundação MasterCard
Através do Programa enabling APR & EIR (“Permitir que a África defina preços responsáveis & Educar sobre a

Taxa de Juros”), MFTransparency aumentará a consciencialização sobre questões relacionadas com a transparência
de preços em oito países de África. O projeto, a iniciar em princÍpios de Maio de 2010, incluirá Malawi, Uganda, Ruanda,
Gana, Tanzânia, Zâmbia, África do Sul e Moçambique. O principal objectivo do Programa enabling APR & EIR é de
promover a melhoria dos princÍpios de protecção do consumidor através da transparência de preços de produtos de
microfinanças. O programa incluirá as seguintes atividades:


Coleta, Análise e Disseminação de Dados: Iremos coletar dados sobre preços, por produto, das Instituições
de Microfinanças (MFIs) em cada país. Posteriormente, publicaremos estes dados na nossa página da internet
(www.mftransparency.org) com análise e informação descritiva sobre o mercado.



Formação em Transparência de Preços: Em cada um destes oito
países organizaremos seminários, abertos a todos os intervinientes
da indústria, onde providenciaremos formação na área de custos e
preços de produtos de crédito. Providenciaremos uma ferramenta
para a informação contínua sobre preços de produtos de
empréstimos em Microfinanças em formato comum que inclui todos
os custos do devedor incluindo taxas de juros, honorários e outros
custos.



O novo programa da
MFTransparency
para a transparência de preços
em África

Desenvolvimento & Disseminação de Materiais Educacionais:
Desenvolveremos materiais de educação e de formação desenhados para várias audiências específicas incluindo
consumidores de produtos de microfinanças e funcionários de equipe bem como de gestão de Instituições de
Microfinanças (IMFs).

Através da coleta de dados sobre preços de produtos de empréstimos de microfinanças, a MFTransparency
fornecerá um serviço importante a uma indústria que carece de um mecanismo que assegure um fluxo de
informação fiável. Este trabalho aborda um componente fundamental da protecção dos clientes pois habilita-os a
tomarem decisões informadas. Facilita também o funcionamento de mercados livres e saudáveis nos quais a
concorrência justa é possivel. Através do Programa enabling APR & EIR, a MFTransparency procura melhorar a
sustentabilidade do sector das microfinanças assim como a qualidade dos serviços de microfinanças para os pobres.

Se está interessado em participar no Programa enabling APR & EIR
ou se necessitar mais informação por favor contate
globalprograms@mftransparency.org

