PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO FINANCEIRA

Visite-nos!

O Plano enquadra e promove iniciativas de formação
financeira, envolvendo um vasto conjunto de entidades que
se comprometeram com este projeto coordenado pelo
Banco de Portugal, a Comissão do Mercado de Valores
Mobiliários e a Autoridade de Supervisão de Seguros
e Fundos de Pensões.

DO PLANO NACIONAL
DE FORMAÇÃO FINANCEIRA
P O R TA L

Missão e objetivos
O Plano visa contribuir para elevar o nível de conhecimentos
financeiros da população e promover a adoção de
comportamentos financeiros adequados.
O Plano adota uma visão integrada de projetos de formação
financeira, apoiando os esforços das partes interessadas.
Ao promover a literacia financeira, o Plano concorre para
aumentar o bem-estar da população e para a estabilidade
do sistema financeiro.
O Plano tem como objetivos:

•
•
•
•
•
•
•

Melhorar conhecimentos e atitudes financeiras
Aprofundar conhecimentos e capacidades
na utilização dos serviços financeiros digitais
Apoiar a inclusão financeira
Desenvolver hábitos de poupança
Promover o recurso responsável ao crédito
Criar hábitos de precaução
Reforçar conhecimentos financeiros na área
empresarial

Nos trabalhos do Plano participa um conjunto alargado
de entidades. São membros da Comissão de Acompanhamento as
seguintes:

Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional ·
ACM · APROSE · ASFAC · ANJE · APAF · APB · APC · APFIPP · ALF
· APS · DECO · CENJOR · CCDR-N · CCP · CTP · CIP · CGTP ·
CASES · Direção-Geral da Educação · Direção-Geral do
Consumidor · Fundação Dr. António Cupertino de Miranda ·
IAPMEI · JA Portugal · Ministério do Trabalho, Solidariedade e
Segurança Social · SJPF · Turismo de Portugal · UGT · Universidade
de Aveiro · Universidade do Porto · Universidade Europeia
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www.todoscontam.pt

www.todoscontam.pt

Para acompanhar todas as novidades subscreva a newsletter

Para uma cidadania financeira responsável
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O PORTAL DO PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO FINANCEIRA

O Portal “Todos Contam” é a plataforma do Plano
Nacional de Formação Financeira onde se divulgam
os principais projetos de formação financeira
dinamizados pelas entidades envolvidas no Plano.

O Portal “Todos Contam” é também um portal de
formação financeira que apoia a tomada de decisões
financeiras nas várias etapas da vida.

O Portal “Todos Contam” disponibiliza
informação sobre os temas mais relevantes
para a gestão das finanças pessoais de forma
simples e clara.

ESTUDAR

Bibliotecas
O Portal Todos Contam disponibiliza três bibliotecas, onde se
encontram materiais formativos e informativos sobre gestão
do orçamento, poupança, investimentos, seguros, créditos e
meios de pagamento. São também disponibilizados recursos,
como vídeos e jogos.
Biblioteca · Biblioteca júnior · Biblioteca de formadores

Notícias
No espaço das notícias são divulgadas as principais iniciativas
dinamizadas pelos parceiros do Plano, incluíndo ações de
formação, conferências, concursos, entre outros.

Etapas da vida

COMEÇAR A TRABALHAR

Menu principal

COMPRAR CARRO

O Portal disponibiliza
conteúdos associados
a diferentes etapas
da vida, explicando
de forma simples os
principais impactos
financeiros de
cada fase.

COMPRAR CASA

PLANEAR O ORÇAMENTO FAMILIAR

PLANEAR A REFORMA

FAZER PAGAMENTOS

CONSTITUIR FAMÍLIA

POUPAR E INVESTIR

DESEMPREGO

CRIAR UMA EMPRESA

DIVÓRCIO

CONTRAIR CRÉDITO

DOENÇA

FAZER UM SEGURO
PREVENIR A FRAUDE

Plataforma de e-learning
A partir da homepage do Portal é possível aceder à plataforma
de e-learning Todos Contam, especialmente vocacionada para
apoiar a formação de formadores.

Empréstimos

Simuladores

Seguros

http://elearning.todoscontam.pt

Impostos e taxas

Os simuladores são uma
importante ferramenta de
apoio à gestão das finanças
pessoais.
O Portal disponibiliza o
simulador do orçamento
familiar, o simulador da
poupança e simuladores
TA X
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de crédito.
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Casa
Saúde e educação
Transportes
Pessoal
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Montante poupado

0

100

20%

e ainda...
um GLOSSÁRIO
com os principais conceitos
financeiros explicados
de forma simples.

