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Dia de Formação Financeira | 2012

O Dia da Formação Financeira é uma ocasião em que as enti dades parceiras do 

Plano Nacional de Formação Financeira se juntam para sensibilizar a população 

para a importância da literacia fi nanceira. A data escolhida para a realização do 

evento coincide com o Dia Mundial da Poupança, que se assinala anualmente a 31 

de outubro.

O Plano Nacional de Formação Financeira (PNFF) é dinamizado pelos três 

supervisores fi nanceiros – Banco de Portugal, Comissão do Mercado de Valores 

Mobiliários e Insti tuto de Seguros de Portugal – e conta com a colaboração de 

ministérios, associações do setor fi nanceiro, associações de consumidores, centrais 

sindicais e universidades.

As enti dades que integram as Comissões de Acompanhamento do PNFF divulgam 

neste dia iniciati vas de formação fi nanceira já implementadas e projetos futuros. 

Em interação com o público, promovem também um conjunto de ati vidades 

dedicadas aos temas da literacia fi nanceira.

No Dia da Formação Financeira têm ainda lugar um conjunto de conferências que 

são uma oportunidade para refl eti r sobre a importância da literacia fi nanceira 

para estabilidade do sistema fi nanceiro e sobre a importância da educação 

fi nanceira nas escolas. A sensibilização para a importância de planear o orçamento 

familiar e consti tuir poupanças, a escolha adequada de produtos fi nanceiros 

e o recurso responsável ao crédito são hoje reconhecidos como objeti vos da 

formação fi nanceira que contribuem para a solidez do sistema fi nanceiro e para 

o crescimento económico sustentado. A introdução de conteúdos de educação 

fi nanceira nas escolas, adaptados aos vários níveis de ensino, é uma prioridade 

estratégica da formação fi nanceira, uma vez que permite aos mais jovens adquirir 

competências importantes para as decisões que no futuro vão ter de tomar sobre 

as suas fi nanças pessoais, além de gerar um efeito multi plicador de informação e 

de formação fi nanceira junto das suas famílias.

As iniciati vas do Dia da Formação Financeira têm lugar em Lisboa e no Porto. 

Em Lisboa, as ati vidades concentram-se no Páti o da Galé. No Porto, decorrem 

na Fundação Dr. António Cuperti no de Miranda (Museu do Papel Moeda) e na 

Faculdade de Economia da Universidade do Porto.
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Conferência do Dia 
da Formação Financeira 

A importância da literacia fi nanceira para 
a estabilidade do sistema fi nanceiro

9h15
9h45

Carlos da Silva Costa 
Governador do Banco de Portugal

Carlos Tavares 
Presidente da Comissão do Mercado 
de Valores Mobiliários

José Figueiredo Almaça
Presidente do Insti tuto de Seguros de Portugal

A Literacia Financeira no Sistema de Ensino 
e Formação

9h45
10h30

Pedro Duarte Neves 
Vice-Governador do Banco de Portugal

João Duque
Professor Catedráti co do Insti tuto Superior 
de Economia e Gestão

Fernando Egídio Reis
Diretor-Geral da Direção-Geral da Educação

Gonçalo Xufre da Silva
Presidente da Agência Nacional para 
a Qualifi cação e o Ensino Profi ssional

Encerramento e entrega de prémios

10h30
11h30

António Almeida Henriques
Secretário de Estado Adjunto 
da Economia e Desenvolvimento Regional

João Grancho
Secretário de Estado do Ensino Básico 
e Secundário

Conselho Nacional de Supervisores Financeiros
Entrega de prémios do concurso “Todos Contam“

Conferências Sala do Risco

LISBOA Pátio da Galé

Conferência sobre 
Educação Financeira nas Escolas 

Referencial de Educação Financeira

14h30 Direção-Geral da Educação 
Agência Nacional para a Qualifi cação 
e o Ensino Profi ssional
Banco de Portugal
Comissão do Mercado de Valores 
Mobiliários
Insti tuto de Seguros de Portugal

Projetos do Concurso “Todos Contam”

15h30 Escolas vencedoras
Apresentação dos 5 projetos vence-
dores do concurso “Todos Contam”

16h15 Intervalo

Experiências de Educação Financeira 
nas Escolas

16h30 Paulo Lima
Escola Secundária de Rio Tinto

Paulo Costa
Escola Básica 2/3 Real de Braga

Insti tuto Profi ssional de Tecnologias 
Avançadas

Escola Profi ssional de Serviços 
de CIDENAI

17h30 Direção-Geral da Educação
Resultados da “plataforma de recolha - 
iniciati vas de educação  fi nanceira”

17h40 Encerramento

Workshops

12h30
13h00

Financiamento Especializado e Financiamento Generalista
Associação Portuguesa de Leasing, Factoring e Renti ng (ALF)

13h10
14h00

A Literacia Financeira e o Financiamento do Investi mento
Associação Portuguesa de Empresas de Investi mento (APC) e 
Associação de Empresas Emitentes de Valores Cotados em Mercado (AEM)
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10h00
11h00

“Necessidades e desejos da família”
Ati vidade lúdica sobre as necessidades das famílias como comida, roupa e casa para 
morar explicando a diferença entre o que é preciso e o que é desejável, dirigida a 
alunos do 1º ciclo, dinamizada pela Junior Achievement Portugal

11h15
11h45

"Todos contam" 
Conjunto de jogos sobre ati tudes e valores em relação ao dinheiro, à poupança 
e ao crédito dirigido, a crianças do 2º e 3º ciclos, dinamizado pela Associação 
de Insti tuições de Crédito Especializado (ASFAC) / Afl atoun

12h00
13h30

"Less is more"
Peça de teatro-debate sobre ati tudes e responsabilidades individuais no 
endividamento e poupança, promovida pela Fundação Agir Hoje

13h30
14h00

“Fazer Contas à Vida”
Peça de teatro dos alunos do Insti tuto de Educação Técnica de Seguros (INETESE)/
União Geral de Trabalhadores (UGT) que retrata as decisões fi nanceiras 
de uma família comum

14h00
15h00

“A gestão do orçamento e a prevenção do endividamento excessivo e sobre-endivi-
damento das famílias”
Workshop promovido pela Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidores (DECO)

15h00
16h00

“Mantém o equilíbrio”
Ati vidade lúdica sobre gestão do orçamento familiar, dirigida a alunos do 3º ciclo, 
dinamizada pela Junior Achievement Portugal

16h00
16h30

“Magias da poupança”
Espetáculo de magia alusivo ao tema da poupança, promovido pela Associação 
Portuguesa de Bancos (APB)

16h30
17h00

“A parti cipar também se aprende a poupar”
Peça de teatro-fórum sobre a gestão do orçamento e a importância de poupar, 
dirigida a alunos do 2º e 3º ciclos, promovida pela Associação de Insti tuições 
de Crédito Especializado (ASFAC)

17h00
17h30

“No Ritmo da Poupança”
Atuação da Escola Profi ssional Agosti nho Roseta sobre o conceito da poupança, 
através de um jogo entre o movimento, a imagem e o som

17h30
18h00

Webinar sobre educação fi nanceira
Conferência na Internet sobre poupança e educação fi nanceira promovida pela 
Direção-Geral da Educação

E ainda…
“Parede da Poupança” 
Parede de escalada promovida pela UGT durante todo o dia.

Atividades  Praça Central

LISBOA Pátio da Galé
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ACIDI Alto Comissariado para a Imigração 
e Diálogo Intercultural
Informação sobre as ati vidades 
desenvolvidas pela ACIDI e Programa 
Escolhas

ANJE Associação Nacional de Jovens 
Empresários
Loja do empreendedor: apoio à 
criação e gestão de empresas, 
promoção do empreendedorismo

APB Associação Portuguesa de Bancos
Representação de situações vividas 
por uma família tí pica na gestão do 
orçamento e da poupança
“Magias da poupança” – Espetáculo
de magia alusivo ao tema da poupança

 APC / 
ISPA

Associação Portuguesa de Empresas 
de Investi mento / Insti tuto Superior 
de Psicologia Aplicada
A avaliação da literacia fi nanceira 
básica e sofi sti cada dos visitantes com 
apresentação de resultados

APFIPP Associação Portuguesa de Fundos de 
Investi mento, Pensões e Patrimónios 
Informação sobre Fundos de 
Investi mento e Fundos de Pensões.
Quiz “O que são Fundos de 
Investi mentos e Fundos de Pensões? 
Ganhe o seu mealheiro!”

APS Associação Portuguesa de Seguradores
Simulador para calcular o montante de 
poupança mensal necessário para um 
determinado complemento de reforma 
"Protege-te dos riscos" – jogo sobre 
os diversos riscos do dia-a-dia dirigido 
a crianças do ensino básico

 ASFAC /
Afl atoun

Associação de Insti tuições de Crédito 
Especializado
“Jogo da poupança” – jogo sobre 
hábitos pessoais de poupança dirigido 
a professores
“Faz o teu mealheiro” – ati vidade 
de criação de mealheiros dirigido 
a crianças do 1º ciclo

LISBOA Pátio da Galé

CASES Cooperati va António Sérgio
Informação e esclarecimentos sobre 
o Programa Nacional de Microcrédito

DECO Associação Portuguesa para a Defesa 
dos Consumidores
“Faz o teu desejo acontecer” - Ati vidade 
interati va de incenti vo à poupança por 
parte dos jovens

 DGE / 
ANQEP

Direção-Geral da Educação / Agência 
Nacional para a Qualifi cação e o Ensino 
Profi ssional
Divulgação de ofertas formati vas 
e materiais de educação fi nanceira

DGC/
GOEC

Direção-Geral do Consumidor / 
Gabinete de Orientação ao 
Endividamento do Consumidor
Informação sobre serviços fi nanceiros, 
poupança, gestão do orçamento 
e apoio ao sobre-endividamento

FAH Fundação Agir Hoje
“Oráculo fi nanceiro” – perguntas sobre 
ati tudes e responsabilidades individuais 
no endividamento e poupança
“Mini-atendimentos” – sessões de 
atendimento e de aconselhamento 
fi nanceiro
“Estendal de pensamentos” – fi chas 
para manifestação de opiniões sobre 
temas fi nanceiros

 INETESE / 
UGT

Insti tuto de Educação Técnica de Seguros / 
União Geral de Trabalhadores

“Gold Bank” – simulação de ati vidades 
de banca e seguros ao balcão 
promovida por alunos do INETESE

JA 
Portugal

Junior Achievement Portugal

Informação sobre as ati vidades 
de empreendedorismo e de literacia 
fi nanceira desenvolvidas pela 
JA Portugal

Expositores  Claustros
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Museu do Papel Moeda

14h45 Visita à mostra de trabalhos sobre educação fi nanceira produzidos por alunos de escolas 
do ensino básico (patente todo o dia)

Sessão solene do Dia da Formação Financeira

15h00 Maria Amélia Cuperti no de Miranda
Presidente do Conselho de Administração da Fundação Dr. António Cuperti no de Miranda

15h10 José Figueiredo Almaça
Presidente do Insti tuto de Seguros de Portugal

15h25 Luís Filipe Santos
Subdiretor-Geral da Direção-Geral da Educação 

15h40 Lúcia Leitão
Diretora do Departamento de Supervisão Comportamental do Banco de Portugal

15h55 Guilhermina Rego 
Vereadora do Pelouro do Conhecimento e Coesão Social da Câmara Municipal do Porto

16h10 Carlos Tavares
Presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

Faculdade de Economia da Universidade do Porto

17h30 Visita à mostra sobre Literacia Financeira com a presença de insti tuições associadas 
ao Plano Nacional de Formação Financeira (patente todo o dia)

Sessão de abertura do ano leti vo da FEP’12

18h00 João Proença
Diretor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto

18h15 Duarte Magalhães
Presidente da Associação de Estudantes da Faculdade de Economia da Universidade do Porto

18h25 Anúncio do Prémio Carreira 2012

18h45 Carlos da Silva Costa
Governador do Banco de Portugal

19h15 José Carlos Marques dos Santos
Reitor da Universidade do Porto

Fundação Dr. António Cuperti no de Miranda e Universidade do Porto

PORTO



www.todoscontam.pt




