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Semana da Formação Financeira | 2020
O Conselho Nacional de Supervisores Financeiros (Banco de Portugal, Autoridade
de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões e Comissão do Mercado de Valores
Mobiliários) dinamiza, entre os dias 26 e 30 de outubro, a Semana da Formação
Financeira 2020, sob o lema “Na Formação Financeira Todos Contam! À distância de
um clique”.
A situação de pandemia de Covid-19 obrigou à suspensão das iniciativas presenciais
de formação financeira. Porém, o impacto económico da pandemia e das medidas de
confinamento veio reforçar ainda mais o papel da formação financeira no aumento da
resiliência financeira das famílias. A Semana da Formação Financeira 2020 ocorre, por
isso, num contexto em que é especialmente oportuno sensibilizar a população para a
importância da formação financeira e divulgar os recursos online que o Plano Nacional
de Formação Financeira disponibiliza.
Os supervisores financeiros e o Ministério da Educação dão início às atividades na
manhã do dia 26 de outubro, com a Sessão Solene da Semana da Formação Financeira
2020, na qual são anunciadas as escolas vencedoras da 9.ª edição do Concurso Todos
Contam e o vencedor do “Prémio Professor” de 2020. Esta sessão é transmitida (pela
primeira vez) em direto no portal Todos Contam, bem como nos sítios de internet dos
supervisores financeiros, permitindo aos alunos e professores de todo o país acompanhar as atividades em tempo real.
No dia 27 de outubro, os supervisores financeiros dão início a uma campanha de
divulgação das principais ferramentas e conteúdos de formação financeira disponíveis
no portal Todos Contam. Esta campanha é difundida através das redes sociais e dos
sítios dos supervisores financeiros, tendo em vista alcançar um público mais vasto e
geograficamente diversificado.
A 28 de outubro, o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) e os
supervisores financeiros realizam a sessão de abertura das 6.ª e 7.ª edições do curso de
formação de formadores do IEFP, dirigida aos delegados regionais e formadores deste
instituto.
No dia 29 de outubro, o IAPMEI e o Turismo de Portugal promovem, em conjunto
com os supervisores financeiros, uma conferência sob o tema “ A gestão financeira em
tempo de crise”. Esta conferência será especialmente dirigida a empreendedores, empresários e gestores de micro, pequenas e médias empresas.
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Entre os dias 26 e 30 de outubro, diversas autarquias das Comunidades Intermunicipais
do Alto Tâmega, Tâmega e Sousa e Terras de Trás-os-Montes, dinamizam ações de sensibilização dirigidas aos seus munícipes, através dos seus sítios de internet e de canais de
comunicação digitais.
Ainda entre os dias 26 e 30 de outubro, a DECO promove várias iniciativas no âmbito do programa “Consumer Talks com a DECO Jovem: O ABC da Poupança”, dirigidas
a alunos dos diversos ciclos de ensino. A Fundação Dr. António Cupertino de Miranda
dinamiza ações de capacitação financeira online no âmbito do programa “Eu e a minha
reforma”, dirigidas a pessoas com mais de 55 anos dos municípios da Maia e do Porto,
e, no dia 30 de outubro, realiza a Sessão Solene de abertura da 11.ª edição do projeto
de educação financeira “No poupar está o ganho”, dirigido às escolas. O Sindicato dos
Jogadores e os supervisores financeiros divulgam pequenos vídeos com dicas sobre finanças pessoais e sobre o portal Todos Contam, nas redes sociais do Sindicato e na
página de Facebook do Todos Contam.
Para conhecer as iniciativas dinamizadas no âmbito da Semana da Formação
Financeira 2020, consulte o portal Todos Contam em www.todoscontam.pt e siga-nos
no Facebook na página Todos Contam!

3

26 outubro
Ministério da Educação

Sessão solene (virtual)
Transmissão em direto em: www.todoscontam.pt
Destinatários: Comunidade escolar
11h00

Boas vindas

11h05

Balanço da 9.ª edição do Concurso Todos Contam
Presidente do Júri do Concurso Todos Contam
Isabel Alçada

11h10

Anúncio dos vencedores da 9.ª edição do Concurso
Todos Contam
Participação das escolas vencedoras dos Prémios Escola
Intervenção do vencedor do Prémio Professor
Intervenções do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros
Rui Pinto (Administrador da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários)
Ana Paula Serra (Administradora do Banco de Portugal)
Margarida Corrêa de Aguiar (Presidente da Autoridade de Supervisão

de Seguros e Fundos de Pensões)
Mário Centeno (Presidente do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros
e Governador do Banco de Portugal)

12h00

Encerramento da sessão
Secretário de Estado Adjunto e da Educação
João Costa
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27 outubro
Supervisores financeiros

Campanha de divulgação das
ferramentas do portal Todos Contam
Destinatários: População em geral
27-30
outubro

Campanha de divulgação das ferramentas e conteúdos de
formação financeira disponíveis no portal Todos Contam
(www.todoscontam.pt)
Divulgação, ao longo da semana, de mini-vídeos sobre:
•
•
•
•

Simuladores do portal Todos Contam
Conteúdos sobre as etapas da vida
Bibliotecas (júnior, formadores e público em geral)
Aulas na plataforma de e-learning e moodle

Difusão dos mini-vídeos através dos canais digitais do Plano
e dos supervisores financeiros:
Portal Todos Contam
www.todoscontam.pt
Página de Facebook
www.facebook.com/TodosContam.pt
Sítio da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões
www.asf.com.pt
Sítio do Banco de Portugal
www.bportugal.pt
Portal do Cliente Bancário
clientebancario.bportugal.pt
Sítio da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
www.cmvm.pt
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28 outubro
Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P.

Lançamento da 6.ª e 7.ª edições
do Curso de Formação Financeira
na Formação Profissional
Destinatários: Delegados regionais e formadores do IEFP
11h00

Abertura
Vice-Presidente do Conselho Diretivo do Instituto do Emprego
e Formação Profissional
António Leite
Comissão de Coordenação do Plano Nacional de Formação Financeira
Lúcia Leitão (Presidente da Comissão de Coordenação e representante
do Banco de Portugal)

Eduardo Farinha Pereira (Membro da Comissão de Coordenação e

representante da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões)
Maria Igreja (Membro da Comissão de Coordenação e representante
da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários)

11h30

Apresentação de resultados do curso de formação
financeira na formação profissional
Departamento de Formação Profissional do IEFP
João Lourenço

12h00

Encerramento
Membro do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros e Presidente
da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões
Margarida Corrêa de Aguiar
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29 outubro
IAPMEI e Turismo de Portugal

Conferência: A gestão financeira
em tempo de crise
Destinatários: Empreendedores, empresários e gestores
de micro, pequenas e médias empresas
14h30

Abertura

14h40

Planeamento financeiro das empresas no pós-pandemia

15h00

A cibersegurança na atividade empresarial

15h20

A gestão do risco na exportação – o papel dos Seguros
de Crédito com Garantia do Estado

Presidente do IAPMEI, I.P. – Agência para a Competitividade e Inovação
Nuno Mangas
Presidente do Turismo de Portugal
Luís Araújo

Lisgarante
Nuno Cavaco Henriques

Centro Nacional de Cibersegurança
Pedro Mendonça

COSEC

Maria José Melo

15h40

Desafios na gestão financeira em contextos adversos
Grupo Your
Sara do Ó
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16h00

Questões

16h30

Encerramento

Representante do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros
e Administrador da Comissão de Mercado de Valores Mobiliáros
Rui Pinto
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26-30 outubro

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte

Autarquias da Região Norte
26-30
outubro

Ação de divulgação de conteúdos de formação financeira
através dos canais de comunicação
Câmara Municipal de Amarante

26-30
outubro

Ação de divulgação de conteúdos de formação financeira
através dos canais de comunicação
Câmara Municipal de Felgueiras

26-30
outubro

Ação de sensibilização dirigida a alunos do Agrupamento
de Escolas de Lousada
Ação de sensibilização dirigida a população sénior
no âmbito do projeto “Movimento Sénior”
Câmara Municipal de Lousada

26-30
outubro

Ação de sensibilização dirigida aos munícipes
de Montalegre
Câmara Municipal de Montalegre

26-30
outubro

Ação de sensibilização dirigida a população sénior
sobre Serviços Mínimos Bancários
Câmara Municipal de Mirandela
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26-30 outubro
Outras iniciativas

DECO – Associação Portuguesa
para a Defesa do Consumidor
26-30
outubro

Consumers Talks com a DECOJovem: O ABC da Poupança

29
outubro

Webinar: DECO consigo em casa: As finanças pessoais
em tempos de COVID

21h00

Sessão informativa dirigida a consumidores em parceria com a rede de
autarquias da DECO (62 Câmaras e Juntas de Freguesia)

St. Peters’s School, Palmela – alunos do 12.º ano
Escola Básica Integrada da Maia, Ribeira Grande – alunos do 5º ano
Escola Básica e Secundária de Muralhas do Minho, Valença – alunos dos
10º e 11º anos
Escola Secundária de Peniche, Peniche - alunos dos 11.º e 12.º anos
Escola Básica Soeiro Pereira Gomes, Vila Franca de Xira – alunos do 8º ano
Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Marco de
Canaveses, Marco de Canaveses – alunos do 11º ano
Escola Profissional de Desenvolvimento Rural do Rodo , Peso da Régua –
alunos do 10º ano

Fundação Dr. António Cupertino
de Miranda
26-30
outubro
10h00
14h00
30
outubro
17h00
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Ações de capacitação financeira no âmbito do programa
“Eu e a minha reforma”
Município da Maia
Município do Porto

Sessão Solene da 11.ª edição do projeto de educação
financeira nas escolas “No poupar está o ganho”
Web (sessão virtual)
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26-30 outubro
Outras iniciativas nas escolas

Escolas
26-30
outubro

Agrupamento de Escolas A Lã e a Neve da Guarda
Ação de sensibilização sobre Orçamento familiar dirigida aos alunos
do 7.º ano, no âmbito da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento
Apresentação da história “Grão a Grão…” para os alunos do 1.º ciclo
do ensino básico

26-30
outubro

Agrupamento de Escolas João de Deus de Faro
Aplicação de um questionário sobre conhecimentos gerais de Educação
Financeira
Exposição sobre os resultados do inquérito à situação financeira
das famílias do Banco de Portugal (janeiro de 2020)
Produção de um vídeo de sensibilização à comunidade escolar
sobre economia, poupança e consumo sustentável

26-30
outubro

Centro Educativo dos Olivais de Coimbra
Ação de sensibilização “A contas com o dinheiro – Trocos”
Ação de sensibilização “Crédito e endividamento das famílias”
Ação de sensibilização “Meios de pagamento”
Exercícios de elaboração de um orçamento familiar
Leitura e interpretação de notícias sobre o impacto financeiro da pandemia
Momento musical com interpretação da canção “O tempo é dinheiro”
Pintura de azulejos alusivos ao tema “Formação financeira”
Produção de cartazes alusivos ao tema “Mais vale uma imagem do que mil
palavras”
Visionamento de um documentário sobre orçamento familiar, consumismo
e poupança
Visionamento de um documentário “ A origem do dinheiro”
Quiz de educação financeira

26-30
outubro
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Colégio do Sagrado Coração de Maria de Lisboa
Ações de sensibilização sobre o planeamento e gestão do orçamento
familiar e poupança
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