


A Fundação Gaúcha dos 

Bancos Sociais 

A Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais foi criada em 2003, pela 
Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS). A 
iniciativa é pioneira no País e possui envolvimento direto das 
indústrias, buscando inserir com mais efetividade o empresariado 
gaúcho na área da responsabilidade social, além de oferecer 
natureza jurídica e facilitar a operacionalização do Projeto dos 
Bancos Sociais.  

A Fundação tem como papel fundamental “transformar o 
desperdício em benefício social”. Além de distribuir produtos 
perfeitamente utilizáveis para as instituições atendidas, são 
ofertados cursos de capacitação e treinamento profissional e de 
técnicas de gestão empresarial. 

 



A Fundação Gaúcha dos 

Bancos Sociais 

Instalações da 
Fundação 



Os Bancos Sociais 



Cursos gratuitos 



Bancos Sociais que 

oferecem cursos gratuitos 



Os alunos são identificados com 

crachá e uniforme do seu curso, e 

recebem material didático e lanche, 

gratuitamente.  



Instalações e mobiliários Máquinas e equipamentos 

Atendimento para 

casos especiais 

Insumos básicos 

Instalações e estrutura 



Certificação SENAI-RS 



Cursos 



Banco de Vestuários  



Banco de Mobiliários 



Banco de Computadores 



Banco de Materiais  

de Construção 



Banco de Resíduos  

 



Formaturas 







Mais de 4 mil pessoas 

formadas pelos cursos 

de iniciação e 

qualificação profissional 

dos Bancos Sociais 



Avaliação de Impacto 

Até 90 dias após a conclusão do curso, é 

realizada avaliação de impacto com os 

formandos, com o objetivo de: 

 • Saber se está empregado; 

• Se estiver empregado, se é dentro da área que 

foi realizado o curso; 

• Se não está empregado, se realiza outra 

atividade no mesmo ramo do curso; 

• Fatos positivos ou de excepcionalidades 

ocorridos durante ou após o curso. 



Doação de matéria prima 

Após conclusão dos cursos, se houver 

disponibilidade, os Bancos de Vestuários 

e Mobiliários continuam doando matéria 

prima para os formandos darem 

continuidade aos seus trabalhos e  

gerar renda. 

 



Parcerias para inclusão no 

mercado de trabalho 

Os Bancos de Vestuários e de Materiais  

de Construção possuem parcerias com 

Sindicatos e Empresas. 

 



Multiplicação 

•  O Projeto dos Bancos Sociais e seus cursos 

são possíveis de ser multiplicados em qualquer 

cidade brasileira. Além de Porto Alegre, o Curso 

do Banco de Vestuários também ocorre em 

Caxias do Sul/RS. 

 

•  Todos os alunos podem ser multiplicadores 

dos conhecimentos adquiridos, para benefício 

de suas comunidades. 



Inscrições 
O agendamento das inscrições deve ser feito através do e-

mail cursos@bancossociais.org.br ou pelo telefone  

51-3026.8020.  

 

  

Requisitos e documentação 
- Idade: Acima de 16 anos (menor de 18 anos de idade tem 

que vir acompanhado do responsável), sem limite de 

idade. 

- Escolaridade/documentação: Ter a 5ª série completa ou 

em andamento, Identidade, CPF e comprovante de 

residência. 


