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Dia da Formação Financeira 2014

Plano Nacional de Formação Financeira

Enquadramento
O Dia da Formação Financeira é
uma iniciativa anual do Conselho
Nacional de Supervisores Financeiros
e dos parceiros do Plano Nacional
de Formação Financeira, que visa
sensibilizar a população para a
importância da formação financeira.
A terceira edição do Dia da
Formação Financeira comemorou-se no dia 31 de outubro de 2014.
A data escolhida para a realização
deste evento coincide com o Dia
Mundial da Poupança.
Neste dia os Supervisores Financeiros
e as entidades parceiras do Plano
dinamizam diversas atividades
dedicadas aos temas da literacia
financeira, divulgam as iniciativas
já realizadas e apresentam projetos
futuros.

Cartaz de divulgação do Dia da Formação Financeira 2014, sob o
tema “A Formação Financeira no apoio ao Empreendedorismo”.

Depois das edições de 2012, em Lisboa, e de 2013 no Porto, o centro das iniciativas
foi em 2014 a cidade de Évora.
Em 2014, o Dia da Formação Financeira foi dedicado ao tema “A formação financeira
no apoio ao empreendedorismo”, reconhecendo a importância das competências
financeiras para o sucesso dos empreendedores.
As comemorações do Dia da Formação Financeira 2014 estenderam-se por todo
o país e contaram com atividades desenvolvidas por 14 parceiros do Plano e um
total de 40 escolas da rede Todos Contam, distribuídas por 14 distritos de Portugal
continental e Região Autónoma dos Açores.
Em outubro, foram realizadas diversas iniciativas de divulgação do Dia da Formação
Financeira, como o seu anúncio no portal Todos Contam.
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Com apoio da SIBS, a iniciativa foi também divulgada nos caixas automáticos da
rede Multibanco e, com o apoio da Câmara Municipal de Évora, nos expositores de
publicidade de Évora.
Foram também afixados cartazes e distribuídos panfletos sobre o Dia da Formação
Financeira em diversas escolas da região de Évora e afixado um cartaz na fachada
da Agência do Banco de Portugal, na Praça do Giraldo em Évora.

Divulgação do Dia da Formação Financeira
2014, nos caixas automáticos da rede
Multibanco.
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Divulgação do Dia da Formação Financeira
2014, nos expositores da Câmara
Municipal de Évora.

Divulgação do Dia da Formação Financeira
2014, na fachada da agência do Banco de
Portugal em Évora.

A Comissão de Coordenação do Plano participou ainda, a convite da Antena 1, num
programa de rádio com conselhos úteis para a gestão das finanças pessoais. Em
cada dia da semana de 27 a 31 de outubro, o programa foi dedicado a um tema diferente, tendo sido abordados a gestão do orçamento familiar, a prevenção da fraude
na internet, o combate a situações de sobre-endividamento e os cuidados a ter na
contratação de um seguro e na subscrição de produtos financeiros.

Atividades no Palácio D. Manuel
As atividades do Dia da Formação
Financeira 2014 tiveram como centro o
Palácio D. Manuel, na cidade de Évora.
Cerca de 500 alunos e professores de
diversas escolas da região participaram
nestas atividades.
O Dia da Formação Financeira teve
início com uma conferência dedicada
à reflexão sobre a importância da
formação financeira no apoio ao
empreendedorismo, que contou
com intervenções do Governador do
Banco de Portugal, dos Presidentes
da Comissão do Mercado de Valores
Mobiliários e do Instituto de Seguros
de Portugal, do Secretário de
Estado Adjunto e da Economia e do
Secretário de Estado do Ensino Básico
e Secundário.

Programa do Dia da Formação Financeira 2014, disponível
no portal Todos Contam em: http://www.todoscontam.pt/
SiteCollectionDocuments/ProgramaDFF2014.pdf

Seguiu-se o anúncio dos projetos vencedores da 3.ª edição do Concurso Todos
Contam e, da parte da tarde, realizou-se um conjunto de workshops onde foram
debatidos conceitos financeiros e experiências de empreendedorismo. As atividades
no Palácio D. Manuel incluíram também diversos jogos e atividades didáticas para
jovens de todas as idades, dinamizadas pelos parceiros do Plano.
As comemorações do Dia da Formação Financeira no Palácio D. Manuel foram
difundidas em tempo real, através de uma página de internet criada pelos alunos
da Escola Profissional da Região Alentejo (webcast).
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Conferência do Dia da Formação Financeira
Na abertura da conferência do Dia da Formação Financeira 2014 o Presidente
da Câmara Municipal de Évora, Dr. Carlos Pinto de Sá, deu as boas-vindas aos
participantes.
O primeiro painel foi dedicado à importância da formação financeira para o
empreendedorismo e contou com as intervenções do Governador do Banco de
Portugal e Presidente do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, Dr. Carlos
da Silva Costa, do Presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, Dr.
Carlos Tavares e do Presidente do Instituto de Seguros de Portugal, Prof. Doutor
José Figueiredo Almaça. Este painel contou ainda com a intervenção do Secretário
de Estado Adjunto e da Economia, Dr. Leonardo Mathias.

Conferência do Dia da Formação Financeira – Painel sobre “A importância da formação financeira no apoio ao empreendedorismo”.
Da esquerda para a direita, o Presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, Dr. Carlos Tavares; o Secretário de
Estado Adjunto e da Economia, Dr. Leonardo Mathias; o Governador do Banco de Portugal e Presidente do CNSF, Dr. Carlos da
Silva Costa; e o Presidente do Instituto de Seguros de Portugal, Prof. Doutor José Figueiredo Almaça.
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O Governador do Banco de Portugal, Dr. Carlos da Silva
Costa, salientou a importância dos conhecimentos
financeiros enquanto competências-chave para os
empreendedores e realçou a ideia que conjugar
formação financeira com apoio ao empreendedorismo
significa promover o desenvolvimento económico.
Governador do Banco de Portugal, Dr. Carlos da
Silva Costa.

O Presidente da Comissão do Mercado de Valores
Mobiliários, Dr. Carlos Tavares, destacou a
necessidade da formação financeira como forma dos
empreendedores compreenderem melhor a oferta de
produtos financeiros.
Presidente da Comissão do Mercado de Valores
Mobiliários, Dr. Carlos Tavares.

O Presidente do Instituto de Seguros de Portugal,
Prof. Doutor José Figueiredo Almaça, realçou que a
formação financeira concorre para uma economia
sustentável, auxiliando os empreendedores na adoção
de comportamentos responsáveis e eficazes na criação
de valor.
Presidente do Instituto de Seguros de Portugal,
Prof. Doutor José Figueiredo Almaça.

O Secretário de Estado Adjunto e da Economia,
Dr. Leonardo Mathias, sublinhou que a formação
financeira promove o conhecimento e inovação nas
empresas, sendo por isso um instrumento fundamental
ao serviço de um empreendedorismo sustentado.
Secretário de Estado Adjunto e da Economia,
Dr. Leonardo Mathias.
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No final do primeiro painel, foi apresentado um vídeo sobre a plataforma de ensino
à distância (e-learning) que o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros se
encontra a desenvolver para apoiar, num futuro próximo, a formação de formadores
e as iniciativas de formação financeira. Esta plataforma procurará satisfazer as
diferentes necessidades de formação identificadas em termos de conteúdos e de
públicos-alvo, permitindo que as ações de formação cheguem a um maior número
de pessoas e tenham uma cobertura nacional.

Vídeo sobre a plataforma de ensino à distância (e-learning) disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=WSbcHBfvBIE&list=UUmnve7Uu5DNSVP9np58M2_w

Seguiu-se um momento lúdico, onde os alunos do Agrupamento de Escolas n.º 4
de Évora apresentaram um teatro em mímica sobre gestão das finanças pessoais e
interpretaram um cântico alentejano alusivo à poupança.

Teatro em mímica e cântico alentejano pelos alunos do Agrupamento de Escolas n.º 4 de Évora.
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O segundo painel foi dedicado à apresentação de iniciativas de formação financeira
no apoio ao empreendedorismo desenvolvidas por entidades da região de Évora. O
Dr. Luís Filipe Santos, Chefe de Gabinete do Secretário de Estado do Ensino Básico
e Secundário, começou por destacar a importância da formação financeira e da
educação para o empreendedorismo no âmbito da educação para a cidadania.
O Diretor Pedagógico da Escola Profissional da Região Alentejo, Dr. João Lázaro,
analisou a formação financeira e o empreendedorismo no ensino profissional e
duas alunas desta escola apresentaram projetos que desenvolveram no âmbito da
sua formação, “Inovalentejo / Plataforma Digital” e “Reinventar para confortar”.

Conferência do Dia da Formação Financeira – Painel sobre “Iniciativas de formação financeira no apoio ao empreendedorismo”.
Da esquerda para a direita, o Diretor-Geral da Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo, Dr. Luís Cavaco; o Chefe de Gabinete
do Secretário de Estado do Ensino Básico e Secundário, Dr. Luís Filipe Santos; o representante do Instituto de Seguros de Portugal
na Comissão de Coordenação do PNFF, Dr. Rui Fidalgo; o Diretor Adjunto da Escola de Ciências Sociais da Universidade de Évora,
Dr. Paulo da Silva; e o Diretor Pedagógico da Escola Profissional da Região Alentejo, Dr. João Lázaro.
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O Diretor-Geral da Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo, Dr. Luís
Cavaco, destacou a importância das políticas de apoio ao empreendedorismo, a que
se seguiram as apresentações de empreendedores que lançaram recentemente
as suas empresas na região de Évora: a Olivae e a Nuvemk. Por último, o Diretor
Adjunto da Escola de Ciências Sociais da Universidade de Évora, Prof. Doutor Paulo
da Silva, apresentou os trabalhos desenvolvidos pela Universidade de Évora no
âmbito do apoio a projetos de empreendedorismo e os planos futuros que esta
Universidade pretende desenvolver na área da formação financeira.
Na sessão de encerramento da
conferência, o Secretário de Estado do
Ensino Básico e Secundário, Doutor
Fernando Egídio Reis, destacou as
iniciativas de formação financeira que
o Ministério da Educação e Ciência
tem vindo a desenvolver, em parceria
com os supervisores financeiros,
salientando a importância das
competências financeiras para os
novos empreendedores.
Foram ainda anunciadas as escolas
vencedoras e as menções honrosas
da 3.ª edição do Concurso Todos
Contam (ver caixa 1).
Secretário de Estado do Ensino Básico e Secundário, Doutor Fernando
Egídio Reis.

CAIXA 1 | Vencedores do Concurso Todos Contam
• Educação pré-escolar: Associação de Solidariedade Social Mouta Azenha Nova (distrito do Porto);
• 1.º ciclo do ensino básico: Escola Básica Conde de Vilalva, do Agrupamento de Escolas n.º 4 de
Évora (distrito de Évora);
• 2.º ciclo do ensino básico: Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Sanches (distrito de Braga);
• 3.º ciclo do ensino básico: Instituto Duarte de Lemos (distrito de Aveiro);
• Ensino secundário: Escola Profissional Vértice (distrito do Porto).
Foi também anunciado um Prémio Especial do Júri, atribuído ao Agrupamento de Escolas General
Serpa Pinto de Cinfães, pelo projeto desenvolvido por este agrupamento com alunos com necessidades
educativas especiais.
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O Secretário de Estado do Ensino
Básico e Secundário, Doutor Fernando
Egídio Reis, entrega o prémio da
educação pré-escolar à Associação de
Solidariedade Social Mouta Azenha
Nova (distrito do Porto).

O Governador do Banco de Portugal,
Dr. Carlos da Silva Costa, entrega o
prémio do 1.º ciclo do ensino básico
à Escola Básica Conde de Vilalva, do
Agrupamento de Escolas n.º 4 de
Évora (distrito de Évora).

O Presidente da Comissão do
Mercado de Valores Mobiliários,
Dr. Carlos Tavares, entrega o prémio
do 2.º ciclo do ensino básico ao
Agrupamento de Escolas Dr. Francisco
Sanches (distrito de Braga).

O Presidente do Instituto de Seguros de
Portugal, Prof. Doutor José Figueiredo
Almaça, entrega o prémio do 3.º ciclo
do ensino básico ao Instituto Duarte
de Lemos (distrito de Aveiro).

O Secretário de Estado do Ensino
Básico
e
Secundário,
Doutor
Fernando Egídio Reis, entrega o
prémio do ensino secundário à Escola
Profissional Vértice (distrito do Porto).

O Governador do Banco de Portugal,
Dr. Carlos da Silva Costa, entrega
o prémio especial do júri ao
Agrupamento de Escolas General Serpa
Pinto de Cinfães (distrito de Viseu).

O Júri atribuiu ainda sete menções honrosas para os seguintes projetos:
• Educação pré-escolar: Escola Básica do 1.º ciclo / Jardim de Infância de Rio Côvo Santa Eulália,
do Agrupamento de Escolas de Vale D´Este (distrito de Braga);
• 1.º ciclo do ensino básico: Colégio Monte Flor (distrito de Lisboa) e Colégio do Castanheiro
(Região Autónoma dos Açores);
• 2.º ciclo do ensino básico: Didáxis – Cooperativa de Ensino e Escola Cooperativa de Vale (distrito
de Braga);
• 3.º ciclo do ensino básico: Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos Dr. Pedrosa Veríssimo, do
Agrupamento de Escolas do Paião (distrito de Coimbra);
• Ensino secundário: Escola Secundária D. Sancho II, do Agrupamento de Escolas n.º 3 de Elvas
(distrito de Portalegre) e INETESE – Madeira (Região Autónoma da Madeira).
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Workshops do Dia da Formação Financeira
Ao início da tarde, as escolas vencedoras da 3.ª
edição do Concurso Todos Contam apresentaram
os projetos de formação financeira premiados.
O Júri do Concurso Todos Contam, através de
vídeo, dirigiu uma mensagem de felicitação
às escolas que participaram no concurso,
destacando a elevada qualidade dos projetos.
Os alunos e professores do Agrupamento de
Escolas n.º 4 de Évora fizeram de seguida uma
apresentação dos projetos de empreendedorismo
“Eu Dou” e “Empreender na Escola”.

Mensagem da Presidente do Júri, Dra. Isabel Alçada, sobre a
3.ª edição do Concurso Todos Contam, disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=rQLAcbyqyF0&list=UUmnv
e7Uu5DNSVP9np58M2_w

Apresentação dos projetos de empreendedorismo “Eu Dou” e “Empreender na Escola” do Agrupamento de Escolas n.º 4 de Évora.

O último workshop teve início com a projeção
de um filme realizado pelos alunos da Escola
Profissional da Região Alentejo, com entrevistas
de rua sobre conceitos financeiros. Este filme foi
o ponto de partida para um debate sobre atitudes
e conhecimentos financeiros que contou com a
participação do Diretor Pedagógico da Escola
Profissional da Região Alentejo, Dr. João Lázaro,
da Presidente da Comissão de Coordenação do
Plano e representante do Banco de Portugal,
Dra. Lúcia Leitão, da representante da Comissão
do Mercado de Valores Mobiliários, Dra. Maria
Igreja, e do representante do Instituto de
Seguros de Portugal, Dr. Rui Fidalgo.
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Debate sobre conceitos financeiros. Da esquerda para a direita,
o Diretor Pedagógico da Escola Profissional da Região Alentejo,
Dr. João Lázaro; a representante da Comissão do Mercado de
Valores Mobiliários, Dra. Maria Igreja; a Presidente da Comissão
de Coordenação do Plano e representante do Banco de Portugal,
Dra. Lúcia Leitão; e o representante do Instituto de Seguros de
Portugal, Dr. Rui Fidalgo.

Jogos e atividades didáticas
Os parceiros do Plano marcaram
presença no Palácio D. Manuel, dinamizando jogos e atividades didáticas e disponibilizando materiais de
formação financeira aos visitantes.
Na ação “Empreendedorismo para
jovens”, promovido pelo Programa
Escolhas do Alto Comissariado para
as Migrações (ACM), os jovens ficaram a conhecer exemplos de situações em que é possível mudar e
empreender.
A Associação Portuguesa de Bancos
(APB), em conjunto com o Instituto
de Formação Bancária (IFB) reproduziu um balcão de um banco
onde os jovens puderam simular a
abertura de uma conta e conhecer
as operações bancárias básicas. A
APB e o IFB dinamizaram também
um passatempo sobre conceitos da
atividade bancária e financeira e a
parede da poupança.
A Associação de Instituições de
Crédito
Especializado
(ASFAC)
realizou jogos de educação social e
financeira, com materiais didáticos
da Aflatoun1. Os jovens tiveram
oportunidade de realizar um quiz
de formação financeira, que lhes
permitiu descobrir, de forma lúdica, os
conceitos financeiros fundamentais.

“Empreendedorismo para jovens” dinamizado pelo Programa
Escolhas do Alto Comissariado para as Migrações.

Parede da Poupança dinamizada pela Associação Portuguesa de
Bancos / Instituto de Formação Bancária.

Jogos dinamizadas pela Associação de Instituições de Crédito
Especializado com materiais didáticos da Aflatoun.

A Direção-Geral do Consumidor (DGC) e o Gabinete de Orientação ao Endividamento
dos Consumidores (GOEC) organizaram um jogo pedagógico dirigido aos jovens sobre
consumir, poupar e contar.
1 A Aflatoun – Child Social and Financial Education é uma organização sem

fins lucrativos (ONG), com sede em Amesterdão, que desenvolve iniciativas
na área da formação financeira e social de jovens, em mais de 75 países do
mundo, com o objetivo de os habilitar a tomar decisões financeiras mais
adequadas.
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A Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO) promoveu sessões
informativas sobre “Saber Poupar”, com recurso a vídeos e jogos.
Na mostra de materiais e nas iniciativas que decorreram ao longo de todo o dia, no
Palácio D. Manuel, marcaram presença as seguintes entidades:
• ACM – Alto Comissariado para as Migrações – Divulgação do Programa Escolhas e
dos serviços e iniciativas promovidas pelo ACM. Disponibilização de materiais e
publicações.
• Agrupamento de Escolas n.º 4 de Évora – Divulgação dos projetos de
empreendedorismo. Oferta de postais alusivos à poupança.
• ANQEP – Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional
– Disponibilização de materiais e publicações.
• APB – Associação Portuguesa de Bancos – Divulgação de conteúdos de formação
financeira e do sítio “Boas Práticas, Boas Contas”. Dinamização de atividades didáticas.
• APS – Associação Portuguesa de Seguradores – Disponibilização de jogos digitais e de
publicações do projeto de literacia financeira “Seguros e Cidadania”.
• ASFAC – Associação de Instituições de Crédito Especializado – Disponibilização de
materiais e publicações sobre o projeto de educação social e financeira Aflatoun.
Dinamização de atividades didáticas.
• CASES – Cooperativa António Sérgio para a Economia Social – Divulgação dos
programas de apoio ao empreendedorismo: Programa Nacional de Microcrédito,
Social Investe e CoopJovem. Disponibilização de materiais e publicações.
• CENJOR – Centro Protocolar de Formação Profissional para Jornalistas – Realização
de um trabalho pedagógico de cobertura jornalística do Dia da Formação Financeira.
• CME – Câmara Municipal de Évora – Apresentação das iniciativas da Divisão de
Desenvolvimento Económico.
• CNSF – Conselho Nacional de Supervisores Financeiros – Apresentação do Portal
Todos Contam. Disponibilização de materiais e publicações.
• DGC / GOEC – Direção-Geral do Consumidor e Gabinete de Orientação ao
Endividamento dos Consumidores – Apresentação do Portal do Consumidor.
Disponibilização de materiais e publicações.
• DGE – Direção-Geral da Educação – Apresentação do Portal da Direção-Geral da
Educação. Disponibilização de materiais e publicações.
• DECO – Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor – Dinamização de
sessões informativas. Materiais e publicações da DECOJovem.
• EPRAL – Escola Profissional da Região Alentejo – Mostra de projetos de
empreendedorismo.
• IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação, I.P. – Conversa Aberta “Como
surgem as ideias e se estrutura um negócio”.
• UE – Universidade de Évora – Disponibilização de materiais e publicações.
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Atividades nos expositores presentes no Palácio D. Manuel

Expositor da Associação Portuguesa de Bancos (APB)

Expositor da Associação Portuguesa de Seguradores (APS)

Expositor da Associação de Instituições de Crédito
Especializado (ASFAC)

Expositor da Cooperativa António Sérgio para a Economia
Social (CASES)

Expositor da Direção-Geral do Consumidor e Gabinete de
Orientação ao Endividamento dos Consumidores (DGC/GOEC)

Expositor da DECO – Associação Portuguesa para a Defesa
do Consumidor
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Expositor do IAPMEI – Agência para a Competitividade e
Inovação, I.P.

Expositor da Alto Comissariado para as Migrações (ACM)

Expositor do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros

Expositor da Escola Profissional da Região Alentejo (EPRAL)

Expositor do Agrupamento de Escolas n.º 4 de Évora
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Atividades da rede de Escolas Todos Contam
Quarenta escolas da rede Todos Contam, distribuídas por 14 distritos de Portugal
continental e Região Autónoma dos Açores, associaram-se ao Dia da Formação
Financeira 2014. Para assinalar o Dia da Formação Financeira, estas escolas dinamizaram diversas atividades de formação e sensibilização dos alunos para a importância da literacia financeira.
Algumas escolas realizaram conferências e debates sobre a gestão do orçamento familiar, a necessidade de poupar e a diferença entre necessidades e desejos.
Outras escolas realizaram inquéritos sobre conceitos financeiros junto da respetiva
comunidade escolar. Foram também lançados concursos, premiando, por exemplo,
o melhor cartaz sobre a poupança. Em algumas escolas os alunos construíram mealheiros e mascotes utilizando materiais reciclados enquanto noutras pesquisaram
provérbios alusivos à poupança. Com estes e outros trabalhos feitos pelos alunos
foram também realizadas exposições para assinalar o Dia da Formação Financeira.
As escolas de todo o país puderam também acompanhar as comemorações do
Dia da Formação Financeira no Palácio D. Manuel, em tempo real, através de uma
página de internet criada pelos alunos da Escola Profissional da Região Alentejo
(webcast).
As atividades desenvolvidas pela rede de escolas Todos Contam foram divulgadas no portal Todos Contam, num espaço próprio destinado ao Dia da Formação
Financeira, onde se descrevem as atividades realizadas e os materiais produzidos,
incluindo fotos e vídeos.

Iniciativas da Escola Roberto Ivens (Açores)
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Iniciativas do Agrupamento de Escolas de Paião

Iniciativas do projeto “O Poder da Poupança”

Iniciativas do Colégio do Castanheiro

Iniciativas da Escola de Formação Turística e Hoteleira (Açores)
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Iniciativas da Escola Secundária de Penafiel

CAIXA 2 | Lista de escolas que se associaram ao Dia da Formação Financeira 2014
– rede de Escolas Todos Contam
• Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano – Jardim de Infância do Choupal | Santarém
• Agrupamento de Escolas Básicas do 1.º Ciclo Gualdim Pais | Leiria
• Agrupamento de Escolas da Maia – Escola Secundária da Maia | Porto
• Agrupamento de Escolas de Argoncilhe | Aveiro
• Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia | Leiria
• Agrupamento de Escolas de Estarreja | Porto
• Agrupamento de Escolas de Mirandela | Bragança
• Agrupamento de Escolas de Paião | Coimbra
• Agrupamento de Escolas de Pevidém | Braga
• Agrupamento de Escolas de S. Pedro do Sul | Viseu
• Agrupamento de Escolas de Santa Iria da Azóia | Lisboa
• Agrupamento de Escolas de Vila Cova | Braga
• Agrupamento de Escolas Fontes Pereira de Melo | Porto
• Agrupamento de Escolas Francisco Arruda | Lisboa
• Agrupamento de Escolas General Serpa Pinto | Viseu
• Agrupamento de Escolas João Araújo Correia – Escola Secundária Dr. João de Araújo Correia | Vila Real
• Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente | Leiria
• Agrupamento de Escolas n.º 4 de Évora | Évora
• Agrupamento de Escolas n.º 3 de Elvas – Escola Secundária D. Sancho II | Portalegre
• Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria | Santarém
• Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Anunciada – Jardim de Infância A Nuvem | Setúbal
• Colégio de Gaia | Porto
• Colégio de Guadalupe | Setúbal
• Colégio do Castanheiro | Açores
• Colégio Internato dos Carvalhos | Porto
• Colégio Oficina dos Sonhos | Setúbal
• Escola Básica da Malagueira | Évora (como o apoio da DECOJovem)
• Escola Básica Integrada Roberto Ivens | Açores
• Escola Básica O Leão de Arroios | Lisboa
• Escola de Formação Turística e Hoteleira | Açores
• Escola Profissional da Região Alentejo | Évora
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• Escola Profissional de Serviços de Cidenai | Porto
• Escola Profissional Profitecla | Porto
• Escola Secundária Amato Lusitano | Castelo Branco
• Escola Secundária da Boa Nova | Porto
• Escola Secundária de Penafiel | Porto
• Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova | Castelo Branco
• Externato Cooperativo da Benedita | Leiria
• Externato Padre Cruz | Porto
• Jardim Infantil Nossa Senhora da Piedade | Évora (com o apoio da DECOJovem)

Outras atividades dos parceiros do Plano
Para além das atividades dinamizadas no Dia da Formação Financeira no Palácio D.
Manuel, os parceiros do Plano desenvolveram iniciativas noutras partes do país,
junto de escolas e de outros públicos. Estas iniciativas também foram divulgadas no
portal Todos Contam.
A APB – Associação Portuguesa de Bancos organizou em Lisboa uma palestra no
âmbito da temática “Poupança”, dirigida a alunos e professores. Realizou ainda uma
exposição sobre poupança, com apresentação dos trabalhos dos alunos do Instituto
de Formação Bancária. No Porto, lançou o concurso “O Melhor Cartaz” alusivo à
poupança e realizou também uma exposição dos trabalhos elaborados pelos alunos
do Instituto de Formação Bancária.
A DECO – Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor dinamizou sessões
de esclarecimento dirigidas às comunidades de Grândola, Alcácer do Sal, Reguengos
de Monsaraz e Viana do Alentejo, sobre a temática “Saber Poupar”.
A DGC – Direção-Geral do Consumidor Consumidor realizou sessões informativas
destinadas a militares do Exército sobre os temas “Gestão do Orçamento Familiar”
e “A Rede de Apoio ao Consumidor Endividado”.
A FACM – Fundação Dr. António Cupertino de Miranda dinamizou sessões de
sensibilização e formação financeira destinadas a professores de diversas escolas
da região norte.
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Exposição dinamizada pela Associação Portuguesa
de Bancos com alunos do Instituto de Formação
Bancária, em Lisboa

Exposição e concurso de cartazes alusivo à poupança, dinamizado pela
Associação Portuguesa de Bancos com alunos do Instituto de Formação
Bancária, no Porto

Atividades dinamizadas pela Fundação Dr. António Cupertino de Miranda, no Museu Papel Moeda no Porto
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