PARCERIA PARA
A FORMAÇÃO FINANCEIRA

PARCEIROS

A parceria para a formação financeira na Região
Norte, entre os supervisores financeiros e a CCDR-N,
estabelece quatro linhas de ação.
1. Programa de formação de formadores

Formação financeira de técnicos das autarquias
locais da Região Norte

2. Iniciativas de (in)formação financeira
das autarquias locais

O Plano Nacional de Formação Financeira foi lançado
em 2011 pelo Conselho Nacional de Supervisores
Financeiros (Banco de Portugal, Autoridade de
Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões e
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários) e
visa contribuir para elevar o nível de conhecimentos
financeiros da população e promover a adoção de
comportamentos financeiros adequados.

PROJETO PILOTO
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL
DO TÂMEGA E SOUSA

Paredes
de Coura

Arcos de
Valdevez

Caminha

Vinhais
Ponte de Barca

Ponte de
Lima
Viana do
Castelo

Dinamização de ações de informação e formação
financeira, tais como conferências, workshops e
sessões abertas à população

Realização de campanhas de sensibilização da
população sobre temas financeiros, incluindo em
programas de rádio e de canais televisivos locais e
regionais sobre temas financeiros e a preparação de
artigos para a imprensa local

4. Difusão de materiais de (in)formação financeira

Disponibilização de materiais de sensibilização,
incluindo brochuras e desdobráveis
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A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Norte é uma instituição pública que promove a atuação coordenada dos serviços desconcentrados de âmbito regional e apoia tecnicamente as
autarquias locais e as suas associações.
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A Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa é
uma pessoa coletiva de direito público de natureza
associativa e âmbito territorial que visa a realização
de interesses comuns aos municípios que a integram.
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3. Campanhas de sensibilização e informação
financeira das autarquias locais
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PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE FORMADORES NA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TÂMEGA E SOUSA

Datas: 27, 28 e 29 de junho
Local: Penafiel
Público: Técnicos das autarquias locais da CIM
do Tâmega e Sousa
Formadores: Técnicos do Banco de Portugal,
ASF e CMVM

Importância da poupança
Qual o meu objetivo de poupança?
Em que produtos posso aplicar a minha
poupança?

Fazer um depósito a prazo
Planear e gerir o orçamento familiar
Como pode um orçamento ajudar a
gerir melhor o dinheiro e a enfrentar
imprevistos?
Quais os passos na elaboração de um
orçamento?
Porque é importante avaliar a rigidez das
despesas?

Contas e Serviços Mínimos Bancários
O que é importante saber antes de abrir
uma conta de depósito à ordem?
Posso ter acesso aos Serviços Mínimos
Bancários?

Usar meios de pagamento
Que encargos posso ter ao utilizar cartões
de pagamento?
Que cuidados devo ter para evitar situações
de fraude com cartões?

Os depósitos bancários são todos iguais?
O que devo saber antes de constituir um
depósito?

Investir no mercado de capitais
Qual o objetivo do meu investimento?
O que devo saber antes de investir no
mercado de capitais (ações, obrigações,
fundos de investimento)
O que é um perfil de risco?
Em que produto posso investir? Durante
quanto tempo?

Preparar a reforma
Quais os produtos financeiros mais
adequados para poupar para a reforma?
Como funcionam os planos de poupança?
O que são fundos de pensões?

Recorrer ao crédito
Tenho capacidade financeira para recorrer
ao crédito?
Que alternativas de crédito existem e como
devo comparar o seu custo?
Qual o impacto de alterações na taxa de
juro na prestação do meu crédito?

Prevenir o incumprimento
Que responsabilidades assumo ao contratar
um crédito?
Como prevenir situações de incumprimento?
Onde posso consultar os créditos que
existem em meu nome?

Fazer um seguro
Estou preparado para um imprevisto?
Para que serve um seguro?
O que devo saber antes de contratar um
seguro?

Serviços dos supervisores financeiros
Que serviços disponibilizam os supervisores
ao público?
Onde e como posso reclamar?
Quais as ferramentas online disponíveis para
os consumidores de produtos financeiros?

