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O Programa de Atividades de 2020 foi preparado no início do ano, em colabo-
ração com os parceiros do Plano Nacional de Formação Financeira, tendo sofri-
do diversos ajustamentos subsequentes, em resultado da pandemia COVID-19. 
Algumas iniciativas inicialmente previstas (como a Global Money Week) foram 
entretanto canceladas e não constam desta versão do programa. Face ao con-
texto de grande incerteza relativamente à duração e consequências da pande-
mia COVID-19, algumas iniciativas mencionadas neste programa poderão igual-
mente vir a ser canceladas ou adiadas.

Neste Programa de Atividades são identificadas as principais iniciativas a desen-
volver pelo Plano Nacional de Formação Financeira em 2020, incluindo as ativida-
des a dinamizar pelos supervisores financeiros (Banco de Portugal, Autoridade 
de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões e Comissão do Mercado de 
Valores Mobiliários) e pelos parceiros que contribuíram para este documento.

Em 2020, os supervisores financeiros e o Ministério da Educação, através da 
Direção-Geral da Educação, darão continuidade à implementação da estratégia de 
educação financeira nas escolas, através do programa de formação de professores 
e da realização de ações de divulgação dos materiais de educação financeira dispo-
níveis para as escolas, dirigidas aos professores responsáveis pela área de educação 
para a cidadania. 

No âmbito da parceria entre os supervisores financeiros, o Ministério da Educação 
e quatro associações do setor financeiro (Associação Portuguesa de Bancos, 
Associação Portuguesa de Seguradores, Associação Portuguesa de Fundos de 
Investimento, Pensões e Patrimónios e Associação de Instituições de Crédito 
Especializado) será lançado o Caderno de Educação Financeira 4, dirigido a alunos 
e professores do ensino secundário, completando assim a oferta de materiais peda-
gógicos de apoio à educação financeira nas escolas, que passará a cobrir todos os 
níveis do ensino básico e secundário. Tal como em anos anteriores, a divulgação 
dos cadernos de educação financeira contará com o apoio da Rede de Bibliotecas 
Escolares. 

O desenvolvimento de projetos de educação financeira nas escolas continuará 
a ser estimulado através do Concurso Todos Contam. Em 2020, os supervisores 
financeiros entregam os prémios aos vencedores da 8.ª edição do Concurso Todos 
Contam e será lançada a 9.ª edição deste concurso.

Nota introdutória
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PROGRAMA DE  
ATIVIDADES 2020 

DO PLANO  
NACIONAL DE  

FORMAÇÃO 
FINANCEIRA

Diversos parceiros do Plano, nomeadamente a Associação Portuguesa de Bancos, 
a Associação Portuguesa de Seguradores, a Associação Portuguesa de Fundos 
de Investimento, Pensões e Patrimónios, a Associação de Instituições de Crédito 
Especializado, o Banco de Portugal, a DECO – Associação Portuguesa para a 
Defesa do Consumidor, a Fundação Dr. António Cupertino de Miranda e a Junior 
Achievement Portugal, continuarão a promover a educação financeira nas esco-
las através da realização de ações de formação e sensibilização.

Em paralelo com a educação financeira nas escolas, o Plano continuará a pro-
mover a formação financeira de adultos, em particular de públicos mais vulne-
ráveis, no âmbito da parceria entre os supervisores financeiros e o Instituto do 
Emprego e Formação Profissional. Esta parceria tem permitido promover a inte-
gração de conteúdos de formação financeira nos cursos de formação profissional 
ministrados pelos centros de emprego de todo o país, reforçando a cobertura do 
Plano junto dos desempregados e de jovens que frequentam cursos de formação 
profissional.

O Plano prosseguirá também com o apoio à formação financeira de empreen-
dedores e gestores de micro, pequenas e médias empresas, através da parce-
ria estabelecida entre os supervisores financeiros, o IAPMEI – Agência para 
a Competitividade e Inovação e o Turismo de Portugal. Os supervisores finan-
ceiros continuarão a apoiar as iniciativas da Cooperativa António Sérgio para a 
Economia Social (CASES) para empreendedores sociais, nomeadamente no âmbi-
to do “Prémio Cooperação e Solidariedade António Sérgio”.

No âmbito da parceria existente entre os supervisores financeiros e a Comissão 
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), em 2020 pre-
vê-se o alargamento do projeto de promoção da formação financeira na região do 
Norte às autarquias de uma nova Comunidade Intermunicipal. Os supervisores 
financeiros continuarão a apoiar as iniciativas desenvolvidas pelas autarquias da 
Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, da Comunidade Intermunicipal 
do Alto Tâmega e da Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes, 
que integram este projeto desde 2017, 2018 e 2019, respetivamente.

Dando continuidade à implementação do protocolo de colaboração celebrado 
entre os supervisores financeiros e a Ordem dos Psicólogos Portugueses, em 2020 
o Plano apoiará a implementação da educação financeira nas escolas e em meios 
socioeconómicos vulneráveis, através dos psicólogos que atuam nestes contextos.
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A parceria existente entre os supervisores financeiros e o Sindicato dos Jogadores 
Profissionais de Futebol (SJPF), contempla o desenvolvimento de conteúdos 
adaptados às necessidades de literacia financeira destes profissionais. 

O público adulto, incluindo grupos vulneráveis, também será contemplado com 
ações de formação e sensibilização dinamizadas pelos parceiros do Plano, nomea-
damente pelo Alto Comissariado para as Migrações, a Associação Portuguesa de 
Bancos, a Associação de Instituições de Crédito Especializado e a Fundação Dr. 
António Cupertino de Miranda.

O Plano continuará a reforçar a sua estratégia de formação financeira online, através 
da introdução de novas aulas e conteúdos temáticos na plataforma de e-learning 
Todos Contam, complementados com testes de avaliação de conhecimentos em 
ambiente Moodle. 

Ainda em 2020, os supervisores financeiros irão divulgar os resultados do 3.º 
Inquérito à Literacia Financeira da População Portuguesa, que integrou as ques-
tões definidas pela International Network on Financial Education da OCDE (OCDE/
INFE), permitindo assim a Portugal participar pela segunda vez no exercício de 
comparação internacional dos níveis de literacia financeira. 

As iniciativas aqui divulgadas não esgotam a totalidade dos projetos que serão imple-
mentados ao longo do ano divulgados no portal Todos Contam (www.todoscontam.pt)  
e na página de Facebook Todos Contam (www.facebook.com/TodosContam/).

www.todoscontam.pt
www.facebook.com/TodosContam/
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Formação de professores

Objetivo
Promover a utilização do Referencial de Educação Financeira nos currículos escolares

Público-alvo
Educadores da educação pré-escolar e professores do ensino básico e do ensino 
secundário

Entidades envolvidas/a envolver
Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões
Banco de Portugal
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
Direção-Geral da Educação

Calendário
2020 e seguintes (linha de ação iniciada em 2014)

Em 2020, os supervisores financeiros e o Ministério da Educação, através da 
Direção-Geral da Educação, darão continuidade ao programa de formação de pro-
fessores para apoiar os docentes na abordagem aos conteúdos de educação finan-
ceira previstos no Referencial de Educação Financeira.

Os cursos de formação de professores são promovidos pela Direção-Geral da 
Educação, em colaboração com os supervisores financeiros, e acreditados pelo 
Conselho Científico Pedagógico da Formação Contínua. 

Em 2020, estão previstos dois novos cursos de formação de professores, prevendo-
-se que o primeiro tenha lugar em Bragança e seja dirigido a professores e educado-
res da região de Trás-os-Montes.

O programa do curso inclui sessões teóricas e práticas, num total de 25 horas de 
formação presencial. No final os professores têm de apresentar um relatório com 
uma proposta de implementação de temas de educação financeira em contexto 
letivo. Durante as sessões presenciais são abordados os seguintes conteúdos:

• Referencial de Educação Financeira para a Educação Pré-Escolar, o Ensino 
Básico, o Ensino Secundário e a Educação e Formação de Adultos e Cadernos  
de Educação Financeira (2h)

• Planeamento e gestão do orçamento familiar (2h)

• Sistema financeiro (2h)

• Contas e meios de pagamento (3h)

Educação financeira  
nas escolas
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• Poupança – Depósitos a prazo (1h)

• Poupança – Ações, obrigações e fundos de investimento (3h30)

• Poupança – Produtos do setor segurador e de fundos de pensões (1h30)

• Seguros (3h30)

• Crédito e prevenção e gestão do incumprimento (3h)

• Apresentação de propostas de operacionalização do curso pelos formandos 
(3h30) 

Referencial de Educação Financeira. Disponível no portal Todos Contam em: 
https://www.todoscontam.pt/sites/default/files/SiteCollectionDocu-
ments/ReferencialEducacaoFinanceira.pdf

https://www.todoscontam.pt/sites/default/files/SiteCollectionDocuments/ReferencialEducacaoFinanceira.pdf
https://www.todoscontam.pt/sites/default/files/SiteCollectionDocuments/ReferencialEducacaoFinanceira.pdf
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Educação financeira  
nas escolas

Caderno de Educação Financeira 4

Objetivo
Produzir materiais didático-pedagógicos para alunos e professores que abordem os 
temas do Referencial de Educação Financeira no ensino secundário

Público-alvo
Professores e alunos do ensino secundário

Entidades envolvidas/a envolver
Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões
Banco de Portugal
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
Direção-Geral da Educação
Associação de Instituições de Crédito Especializado – ASFAC
Associação Portuguesa de Bancos – APB
Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios – APFIPP
Associação Portuguesa de Seguradores – APS

Calendário
2020 (linha de ação iniciada em 2015)

Em 2020, será publicado o Caderno de Educação Financeira 4 para o ensino secun-
dário, dando sequência aos cadernos de educação financeira dirigidos ao 1.º, 2.º 
e 3.º ciclos do ensino básico. Este projeto é desenvolvido numa parceria entre 
os supervisores financeiros, o Ministério da Educação, através da Direção-Geral 
da Educação, e quatro associações do setor financeiro: Associação Portuguesa 
de Bancos, Associação Portuguesa de Seguradores, Associação Portuguesa de 
Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios e Associação de Instituições de 
Crédito Especializado.

O Caderno de Educação Financeira 4 é dirigido a alunos e professores do ensino 
secundário, completando assim a oferta de materiais pedagógicos para todos os 
ciclos do ensino básico e secundário.

O novo caderno continuará a versar sobre os temas do Referencial de Educação 
Financeira, como sejam a poupança, os seguros, o sistema financeiro e o crédito, 
mas a sua abordagem é adaptada ao nível etário dos estudantes e ao grau de ensino 
a que se destina, com maior complexidade e profundidade no que respeita às maté-
rias tratadas e com uma estrutura gráfica e de organização de conteúdos distinta 
dos anteriores cadernos.
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PROGRAMA DE  
ATIVIDADES 2020 

DO PLANO  
NACIONAL DE  

FORMAÇÃO 
FINANCEIRA

Cadernos de Educação Financeira. Disponíveis no portal Todos Contam em: 
https://www.todoscontam.pt/pt-pt/cadernos-de-educacao-financeira

4
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https://www.todoscontam.pt/pt-pt/cadernos-de-educacao-financeira
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Divulgação dos Cadernos de Educação Financeira

Objetivo
Promover a utilização dos Cadernos de Educação Financeira em contexto escolar

Públicos-alvo
Professores e alunos de todos os ciclos do ensino básico e secundário

Entidades envolvidas/a envolver
Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões
Banco de Portugal
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
Direção-Geral da Educação
Rede de Bibliotecas Escolares

Calendário
2020 e seguintes (linha de ação iniciada em 2016)

Em 2020, os supervisores financeiros e o Ministério da Educação pretendem 
ampliar a divulgação dos Cadernos de Educação Financeira, tendo em vista promo-
ver uma maior utilização destes materiais nas escolas, nomeadamente no âmbito 
da disciplina de Educação para a Cidadania. 

A Direção-Geral da Educação e os supervisores financeiros vão realizar sessões de 
sensibilização dirigidas aos professores que nos agrupamentos escolares são res-
ponsáveis pela coordenação da disciplina de Educação para a Cidadania, com vista 
a promover uma maior divulgação dos materiais e recursos de educação financeira. 

Os supervisores financeiros vão também realizar ações de sensibilização sobre os 
Cadernos de Educação Financeira dirigidas a professores. A seleção das escolas a 
abranger por estas ações terá em consideração o interesse manifestado pelas pró-
prias escolas e a distribuição geográfica pelo território nacional.

A Rede de Bibliotecas Escolares continuará a apoiar a divulgação dos Cadernos 
de Educação Financeira pelas escolas de todo o país, promovendo a sua utilização 
em projetos das escolas sobre educação financeira. 

Educação financeira  
nas escolas
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NACIONAL DE  
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Concurso Todos Contam

Objetivo
Incentivar e premiar o desenvolvimento de projetos de educação financeira nas escolas
Distinguir o trabalho do professor na implementação de projetos de educação 
financeira

Públicos-alvo
Educadores e professores
Alunos da educação pré-escolar, do ensino básico e do ensino secundário

Entidades envolvidas/a envolver
Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões
Banco de Portugal
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
Direção-Geral da Educação
Júri do Concurso Todos Contam
Rede de Bibliotecas Escolares

Calendário
2020 (linha de ação iniciada em 2012)

Em 2020, os supervisores financeiros e o Ministério da Educação darão início à 9.ª 
edição do Concurso Todos Contam, com o objetivo de premiar os melhores proje-
tos de educação financeira a implementar no ano letivo de 2020/2021 e de distin-
guir um professor que se tenha destacado nos últimos anos na área da educação 
financeira. 

A 9.ª edição do Concurso continuará a prever os habituais prémios para as escolas 
que apresentem os melhores projetos de educação financeira, através da atribuição 
de seis “Prémios Escola”: um para a educação pré-escolar, um para cada um dos 
três ciclos do ensino básico, um para o ensino secundário e um prémio de continui-
dade, que visa distinguir uma escola que tenha apresentado projetos de educação 
financeira de reconhecida qualidade em vários anos consecutivos.

O concurso contará, pelo segundo ano consecutivo, com o “Prémio Professor Todos 
Contam”, que visa distinguir o docente que mais se tenha destacado na implemen-
tação de projetos de educação financeira em anos anteriores. A candidatura a este 
prémio poderá ser apresentada pela escola ou pelo professor, com a descrição dos 
projetos de educação financeira em que esteve envolvido nos últimos 3 anos. Será 
avaliada a participação do professor no Concurso Todos Contam como coordenador 
de projetos, a qualidade pedagógica e científica desses projetos e o seu envolvimento 
em outras iniciativas de educação financeira junto da comunidade escolar. 
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A divulgação do Concurso Todos Contam continuará a ter o apoio da Rede de 
Bibliotecas Escolares.

Os vencedores da 9.ª edição serão selecionados pelo Júri do Concurso Todos 
Contam e os prémios serão anunciados no evento dirigido às escolas na Semana da 
Formação Financeira 2020.

No início de 2020, os supervisores financeiros entregam os prémios aos vencedo-
res da 8.ª edição do Concurso Todos Contam que contemplou, pela primeira vez, a 
atribuição de um “Prémio Professor”:

Educação financeira  
nas escolas

Entrega de prémios da 8.ª edição do Concurso Todos Contam

Prémio Escola Distrito/Região 
Autónoma

Educação pré-escolar Divertiláxia Açores

1.º ciclo do ensino básico Agrupamento de Escolas de Figueira de Castelo 
Rodrigo Guarda

2.º ciclo do ensino básico Agrupamento de Escolas General Serpa Pinto – 
Escola Básica 2,3 General Serpa Pinto Viseu

3.º ciclo do ensino básico
Agrupamento de Escolas de Cabeceiras de Basto 
– Escola Básica e Secundária de Cabeceiras de 
Basto; Escola Básica do Arco de Baúlhe

Braga

Ensino secundário Escola Secundária Poeta Al Berto Setúbal

Prémio de continuidade Escola Profissional Vértice Porto

Entrega do Prémio Professor Todos Contam

Professora Tânia Martins Escola Profissional Vértice Porto
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PROGRAMA DE  
ATIVIDADES 2020 

DO PLANO  
NACIONAL DE  

FORMAÇÃO 
FINANCEIRA

Outras ações de formação e sensibilização  
dos jovens

Objetivo
Sensibilizar alunos e professores para a importância da educação financeira na tomada 
de decisões financeiras

Públicos-alvo
Alunos da educação pré-escolar, do ensino básico e secundário
Educadores e professores 

Entidades envolvidas/a envolver
Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões
Banco de Portugal
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
Associação de Instituições de Crédito Especializado – ASFAC
Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios – APFIPP
Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor – DECO
Associação Portuguesa de Seguradores – APS
Direção-Geral da Educação
Fundação Dr. António Cupertino de Miranda
Junior Achievement Portugal – JA Portugal

Calendário
2020

Em 2020, o Plano dará continuidade à cooperação com escolas e agrupamentos de 
escolas, participando em ações de educação e sensibilização financeira dirigidas a 
jovens de todas as idades.

Os supervisores financeiros em articulação com a Direção-Geral da Educação desen-
volverão iniciativas de formação e sensibilização especialmente dirigidas aos jovens.

A Associação de Instituições de Crédito Especializado irá dinamizar ações de for-
mação sobre gestão do orçamento familiar e a importância da poupança, com o 
objetivo de dotar os mais jovens de ferramentas e conhecimentos financeiros que 
lhes permitam tornarem-se adultos mais conscientes na utilização dos seus recur-
sos monetários. 

A Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios vai 
explorar de forma lúdica e criativa temáticas como “Poupança” e “Investimento”, 
através da dinamização do jogo “À descoberta da poupança” e do jogo “Produzir 
& Poupar & Investir”, dirigido a alunos do 2.º ciclo do ensino básico e a alunos do 
ensino secundário, respetivamente. 
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A Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor – DECO dará continuidade 
ao programa de educação do consumidor “DECO Jovem”, através da realização de 
ações de sensibilização sobre literacia financeira. O programa “Consumers Talk: ABC 
da Poupança” abrange todos os ciclos de ensino, básico e secundário, e tem como 
objetivo sensibilizar os mais jovens para a importância da gestão das finanças pes-
soais. Paralelamente, a DECO dinamizará a atividade “Poupar é COOL”, que consiste 
em sessões de informação sobre a poupança, dirigidas a alunos do ensino secundário. 

A Associação Portuguesa de Seguradores dará continuidade à exposição permanen-
te sobre a “Memória do Seguro”, uma iniciativa lançada em 2019, que visa divulgar a 
atividade seguradora e a importância do seguro na sociedade atual. Esta exposição é 
dirigida a todos os ciclos do ensino básico e secundário e ao público em geral.

A APS, em parceria com a Junior Achievement Portugal, continuará a promover 
o programa “O Risco e Eu”, dirigido a jovens do ensino secundário, cujo objetivo é a 
consciencialização dos jovens para a importância de gerirem os seus comportamen-
tos e emoções face a situações de risco. 

Ainda no âmbito da formação financeira dos mais jovens, a Associação Portuguesa 
de Seguradores, prevê o lançamento do livro “Alerta Máximo”, da coleção Seguros 
& Cidadania da APS, dirigido a alunos do 3.º ciclo do ensino básico.

A Fundação Dr. António Cupertino de Miranda promoverá em 2020, a 10.ª edição 
do projeto “No Poupar está o Ganho”, que visa transmitir conhecimentos de edu-
cação financeira aos alunos do ensino pré-escolar e do ensino básico e secundário.  
O objetivo é sensibilizar os jovens para a importância da gestão do dinheiro e dar-
-lhes as competências necessárias para a tomada de decisões corretas e informadas 
no futuro, contribuindo para que sejam consumidores financeiros mais responsá-
veis. Este projeto segue os temas definidos no Referencial de Educação Financeira 
e dá resposta às necessidades de formação sentidas por professores. Inclui sessões 
de formação de professores, acreditadas pelo Ministério da Educação, visitas ao 
Museu do Papel Moeda e o acesso, para professores e alunos inscritos, a uma 
plataforma de e-learning que disponibiliza todos os conteúdos programáticos, for-
mação online, fichas de atividades, planos de aula e filmes didáticos, entre outros 
recursos.

A Junior Achievement Portugal dinamizará, no ano letivo 2019/2020, programas 
de educação financeira dirigidos aos alunos dos três ciclos do ensino básico e a 
alunos do ensino secundário. Este projeto tem como principal objetivo a promo-
ção da literacia financeira e a educação para o empreendedorismo, dotando os 
participantes de competências sobre finanças pessoais.

A Rede de Bibliotecas Escolares do Ministério da Educação continuará, em 2020, a 
estimular a realização de sessões de sensibilização sobre temáticas financeiras nas 
bibliotecas escolares integradas nesta rede, no contexto da disciplina de Educação 
para a Cidadania ou no âmbito da oferta de escola.

Educação financeira  
nas escolas
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PROGRAMA DE  
ATIVIDADES 2020 

DO PLANO  
NACIONAL DE  

FORMAÇÃO 
FINANCEIRA

Programa de Formação de Formadores. Disponível no portal Todos Contam em: 
https://www.todoscontam.pt/sites/default/files/taxonomy_file/programafor-
madoresiefp_1.pdf

https://www.todoscontam.pt/sites/default/files/taxonomy_file/programaformadoresiefp_1.pdf
https://www.todoscontam.pt/sites/default/files/taxonomy_file/programaformadoresiefp_1.pdf
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Formação financeira profissional

Objetivo
Promover a formação financeira na formação profissional

Públicos-alvo
Adultos
Desempregados
Formadores dos centros de emprego

Entidades envolvidas/a envolver
Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões
Banco de Portugal
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
Instituto do Emprego e Formação Profissional – IEFP

Calendário
2020 e seguintes (linha de ação iniciada em 2018)

Em 2020, os supervisores financeiros e o Instituto do Emprego e Formação 
Profissional darão continuidade ao programa de “Formação Financeira na Formação 
Profissional”, promovendo a realização de mais cursos de formação financeira diri-
gidos a formadores dos centros emprego e formação profissional, por forma a asse-
gurar uma adequada dispersão geográfica das ações.

Está prevista a realização da 6.ª e 7.ª edições do curso “A Formação Financeira 
na Formação Profissional”, que tem por base as Unidades de Formação de Curta 
Duração (UFCD) sobre educação financeira, integradas no Catálogo Nacional de 
Qualificações. As UFCD abordam os temas do planeamento e gestão do orçamento 
familiar, contas e instrumentos de pagamento, poupança e suas aplicações, merca-
do de capitais, seguros e crédito.

Ao longo de 2020, será também desenvolvido um programa de formação financeira 
no local de trabalho, o qual consistirá em ações de formação financeira dirigidas aos 
colaboradores do Instituto do Emprego e Formação Profissional.

Em 2020, os supervisores financeiros vão igualmente participar em ações de sen-
sibilização, conferências e seminários promovidos pelo Instituto do Emprego e 
Formação Profissional, ou por entidades com as quais este Instituto colabora. 

Estas iniciativas inserem-se no acordo de cooperação, celebrado em 2018, entre os 
supervisores financeiros e o Instituto do Emprego e Formação Profissional, e têm 
como objetivo promover a integração de conteúdos de literacia financeira nos cursos 
de formação profissional ministrados pelos centros de emprego de todo o país.

Educação financeira  
na formação profissional
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PROGRAMA DE  
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FORMAÇÃO 
FINANCEIRA

Referencial de Formação Financeira para as micro, pequenas e médias 
empresas. Disponível no portal Todos Contam em: 
https://www.todoscontam.pt/sites/default/files/SiteCollectionDocu-
ments/ReferencialFormacaoFinanceira.pdf

https://www.todoscontam.pt/sites/default/files/SiteCollectionDocuments/ReferencialFormacaoFinanceira.pdf
https://www.todoscontam.pt/sites/default/files/SiteCollectionDocuments/ReferencialFormacaoFinanceira.pdf
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Formação financeira para micro, pequenas  
e médias empresas

Objetivo
Promover a formação financeira de empreendedores, empresários e gestores de micro, 
pequenas e médias empresas

Público-alvo
Empreendedores, empresários e gestores
Formadores 

Entidades envolvidas/a envolver
Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões
Banco de Portugal
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
Agência para a Competitividade e Inovação – IAPMEI
Turismo de Portugal
Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios – APFIPP 

Calendário
2020 e seguintes (linha de ação iniciada em 2015)

Em 2020, os supervisores financeiros, o IAPMEI e o Turismo de Portugal preveem 
realizar um novo curso de formação de formadores com o objetivo de alargar a 
bolsa de formadores certificados no âmbito do Referencial de Formação Financeira 
para Micro, Pequenas e Médias Empresas.

O IAPMEI e o Turismo de Portugal têm programadas diversas ações de formação, 
em 2020, dirigidas a empreendedores, empresários e gestores de micro, pequenas 
e médias empresas. Estas ações serão ministradas pelos formadores que integram a 
bolsa de formadores certificados e terão lugar em várias regiões do país, nas escolas 
de hotelaria e turismo, nas associações empresariais, em autarquias locais e nou-
tras entidades da envolvente empresarial. 

Ainda em 2020, está prevista a realização de uma conferência dirigida a gestores 
de micro, pequenas e médias empresas, a ter lugar durante a Semana da Formação 
Financeira.

Estas iniciativas inserem-se no protocolo de cooperação entre os supervisores 
financeiros, o IAPMEI e o Turismo de Portugal.

Formação financeira para 
micro, pequenas e médias 
empresas
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PROGRAMA DE  
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NACIONAL DE  

FORMAÇÃO 
FINANCEIRA

Ainda no âmbito da formação financeira de gestores de micro, pequenas e 
médias empresas, a Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões 
e Patrimónios prevê dinamizar uma ação de informação sobre “Os Fundos de 
Pensões na gestão de Recursos Humanos”, com vista a dotar os participantes de 
conhecimentos sobre o papel que os fundos de pensões podem ter enquanto ins-
trumentos de poupança de longo prazo na preparação da reforma.
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Formação financeira no apoio à economia social

Objetivo
Integrar a formação financeira em projetos de economia social

Público-alvo
Empreendedores na área da economia social

Entidades envolvidas/a envolver
Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões
Banco de Portugal
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
Cooperativa António Sérgio para a Economia Social – CASES

Calendário
2020 e seguintes (linha de ação iniciada em 2015)

Em 2020, os supervisores financeiros e a CASES – Cooperativa António Sérgio para 
a Economia Social darão continuidade à implementação do protocolo de coopera-
ção que visa promover a dinamização de iniciativas de formação financeira para a 
economia social. 

Os supervisores financeiros continuarão a apoiar o “Prémio Cooperação e Solidariedade 
António Sérgio” da CASES, através da realização de ações de formação financeira dirigi-
das aos vencedores dos projetos na categoria “Trabalhos Escolares”. 

Pelo terceiro ano consecutivo, um representante do Conselho Nacional de Supervisores 
Financeiros integrará o júri do “Prémio Cooperação e Solidariedade António Sérgio”. 

Os supervisores financeiros continuarão ainda a divulgar o “Prémio Cooperação e 
Solidariedade António Sérgio” através dos seus canais de comunicação e a CASES 
divulgará as atividades do Plano realizadas no âmbito desta parceria, nomeada-
mente as ações de formação ministradas aos vencedores do concurso.

Com o apoio dos supervisores financeiros, a CASES também prevê promover, em 
2020, uma ação de formação financeira dirigida aos seus colaboradores.

Formação financeira no 
apoio à economia social
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PROGRAMA DE  
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NACIONAL DE  

FORMAÇÃO 
FINANCEIRA

Brochura Parceria para a formação financeira na Região Norte. Disponível 
no portal Todos Contam em: 
https://www.todoscontam.pt/sites/default/files/taxonomy_file/brochu-
raccdr-n.pdf

https://www.todoscontam.pt/sites/default/files/taxonomy_file/brochuraccdr-n.pdf
https://www.todoscontam.pt/sites/default/files/taxonomy_file/brochuraccdr-n.pdf
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Formação financeira com as autarquias locais

Objetivo
Apoiar a formação financeira nas autarquias locais 

Públicos-alvo
Técnicos das autarquias, incluindo técnicos de organismos de apoio ao consumidor
População das autarquias locais

Entidades envolvidas/a envolver
Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões
Banco de Portugal
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte – CCDR-N
Autarquias locais da CIM do Alto Tâmega
Autarquias locais da CIM do Tâmega e Sousa
Autarquias locais da CIM das Terras de Trás-os-Montes

Calendário
2020 e seguintes (linha de ação iniciada em 2017)

Dando continuidade à parceria estabelecida entre os supervisores financeiros e a 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, para 2020 está 
previsto o alargamento do projeto de promoção da formação financeira na região 
do Norte às autarquias de uma nova Comunidade Intermunicipal. 

Em 2020, o Plano continuará também a apoiar as iniciativas de formação financei-
ra desenvolvidas pelos municípios que integram a Comunidade Intermunicipal do 
Tâmega e Sousa, a Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e a Comunidade 
Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes com as quais foram celebrados acor-
dos de cooperação em 2017, 2018 e 2019, respetivamente. 

Estas iniciativas têm como objetivo promover a formação financeira das populações 
da Região do Norte, através de ações de elevada capilaridade regional, próximas 
dos respetivos públicos-alvo. A CCDR-N e as autarquias locais são parceiros estraté-
gicos fundamentais neste projeto, dada a sua proximidade às populações das res-
petivas áreas geográficas de atuação.

Formação financeira  
com as autarquias locais
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A parceria entre os supervisores financeiros e a CCDR-N foi considerada, desde 
o início, um projeto-piloto. No início de 2020 foram já iniciados contactos com 
outras Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional no sentido de ava-
liar a possibilidade de alargamento do projeto a outras regiões do país, procurando 
garantir o seu efeito multiplicador e reforçar a sua capilaridade territorial. 
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Formação financeira nas vertentes de atitudes  
e comportamentos

Objetivo
Promover e reforçar a dimensão comportamental da formação financeira

Públicos-alvo
Escolas
Públicos vulneráveis 

Entidades envolvidas/a envolver
Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões
Banco de Portugal
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
Ordem dos Psicólogos Portugueses – OPP

Calendário
2020 e seguintes (linha de ação iniciada em 2018)

Em 2020, os supervisores financeiros e a Ordem dos Psicólogos Portugueses darão 
continuidade à implementação do protocolo de cooperação celebrado em 2018, que 
visa a promoção da formação financeira nas vertentes de atitudes e comportamentos. 

Os supervisores financeiros preveem realizar duas ações-piloto de formação finan-
ceira dirigidas a psicólogos que atuam em contexto escolar e em contexto comu-
nitário com o objetivo de fomentar a partilha de experiências entre os psicólogos 
sobre questões de literacia financeira e transmitir conhecimentos financeiros.

Em 2020, a OPP continuará a colaborar com os supervisores financeiros através 
da sua participação em ações de sensibilização sobre comportamentos e decisões 
financeiras, designadamente na Semana da Formação Financeira.

A Ordem dos Psicólogos Portugueses prevê realizar, em 2020, a primeira ação for-
mativa sobre a importância da literacia financeira na prática profissional dos psicó-
logos através da sua plataforma de formação online “e-learning valoriza.me”. Esta 
formação, com a duração de 10 horas, está disponível para todos os membros 
da OPP e tem por objetivo, entre outros, analisar a literacia financeira na sua inter-
ligação com a psicologia e explorar o papel dos psicólogos na sua promoção, nos 
diferentes contextos em que atuam.

Formação financeira  
nas vertentes de atitudes  
e comportamentos
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Brochura Todos Contam e no futebol também. Disponível no portal Todos Contam em: 
https://www.todoscontam.pt/sites/default/files/taxonomy_file/brochurasjpf_2.pdf

https://www.todoscontam.pt/sites/default/files/taxonomy_file/brochurasjpf_2.pdf
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Formação financeira de jogadores de futebol

Objetivo
Promover iniciativas de formação financeira junto de jogadores de futebol 

Públicos-alvo
Jogadores e ex-jogadores profissionais de futebol 

Entidades envolvidas/a envolver
Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões
Banco de Portugal
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol

Calendário
2020 e seguintes (linha de ação iniciada em 2017)

Em 2020, os supervisores financeiros e o Sindicato dos Jogadores Profissionais de 
Futebol preveem realizar um projeto de formação financeira dirigido a futebolistas 
em início de carreira, num clube, academia ou associação desportiva. Está também 
prevista a realização de ações de formação dirigidas a jogadores profissionais de 
futebol desempregados, a ter lugar na Academia de Odivelas.

Ainda em 2020, prevê-se a realização de ações de formação dirigidas a jogado-
res profissionais de futebol desempregados, a ter lugar na Academia de Odivelas 
durante o estágio de verão. 

Paralelamente, será produzida uma brochura com conteúdos específicos de edu-
cação financeira adaptados à realidade da profissão de futebolista, relacionando 
algumas vicissitudes de uma carreira de curta duração e desgaste rápido com os 
conceitos financeiros essenciais.

Será ainda desenvolvida uma campanha nas redes sociais, com dicas, depoimentos 
e entrevistas sobre a gestão de finanças pessoais, com o objetivo de despertar o 
interesse dos jogadores de futebol por estas matérias. Para o efeito serão produzi-
dos pequenos vídeos, protagonizados por jogadores de futebol no ativo e ex-joga-
dores e por representantes dos supervisores financeiros.

Estas iniciativas resultam da implementação do projeto “Todos Contam e no Futebol 
Também”, desenvolvido no âmbito do protocolo estabelecido entre os supervisores 
financeiros e o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol.

Formação financeira  
de jogadores de futebol
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Formação financeira para grupos vulneráveis

Objetivo
Sensibilizar grupos vulneráveis para a importância da formação financeira na tomada 
de decisões financeiras

Públicos-alvo
Pessoas com necessidades especiais
Refugiados e imigrantes
Seniores

Entidades envolvidas/a envolver
Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões
Banco de Portugal
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
Alto Comissariado para as Migrações – ACM
Associação de Instituições de Crédito Especializado – ASFAC
Fundação Dr. António Cupertino de Miranda

Calendário
2020 e seguintes (linha de ação iniciada em 2011)

O Plano continuará, em 2020, a intervir junto dos segmentos da população mais 
vulneráveis, como os seniores, as pessoas com necessidades especiais, os migran-
tes, os refugiados e as comunidades desfavorecidas. Para chegar a estes públicos é 
fundamental a colaboração dos parceiros do Plano que mais de perto contactam 
com estas situações e que podem apoiar e promover atividades específicas de for-
mação e informação financeira. 

O Alto Comissariado para as Migrações prevê, com o apoio dos supervisores 
financeiros, dinamizar ações de formação e sensibilização dirigidas a técnicos dos 
Centros Nacionais de Apoio à Integração de Migrantes e Refugiados, a técnicos do 
Núcleo de Apoio às Comunidades Ciganas e a técnicos do Programa Escolhas, com 
o objetivo de promover a inclusão financeira junto das associações de imigrantes, 
da comunidade cigana e de famílias, jovens e crianças que frequentam o Programa 
Escolhas. O Programa Escolhas é uma iniciativa governamental de âmbito nacio-
nal, cuja missão é promover a inclusão social de crianças e jovens de contextos 
socioeconómicos vulneráveis, visando a igualdade de oportunidades e o reforço da 
coesão social.

O ACM prevê também promover ações de formação dirigidas a técnicos das entida-
des que acolhem refugiados, com o objetivo de apoiar esta população na promoção 
da inclusão financeira e na gestão das finanças pessoais.

Formação financeira  
para grupos vulneráveis
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A Associação de Instituições de Crédito Especializado irá dinamizar ações de for-
mação financeira dirigidas a jovens e adultos em contextos socioeconómicos 
vulneráveis, com vista a dotar os participantes de ferramentas de gestão das suas 
finanças pessoais. A ASFAC prevê ainda realizar um workshop sobre independência 
financeira, dirigido aos utentes da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. 

A Fundação Dr. António Cupertino de Miranda Adultos promove o projeto “Eu e a 
Minha Reforma”, junto de adultos com idade igual ou superior a 55 anos. Este proje-
to de continuidade, que se desenvolve ao longo de todo o ano, pretende sensibilizar 
os seniores para a importância da literacia financeira e transmitir conhecimentos 
para o desenvolvimento de competências que lhes permitam a tomada de decisões 
informadas e corretas.
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Formação financeira  
para o público em geral

Formação financeira para o público em geral

Objetivo
Sensibilizar o público em geral para a importância da formação financeira na tomada 
de decisões financeiras

Públicos-alvo
Formadores
População em geral

Entidades envolvidas/a envolver
Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões
Banco de Portugal
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
Associação de Instituições de Crédito Especializado – ASFAC
Associação Portuguesa de Bancos – APB

Calendário
2020 e seguintes (linha de ação iniciada em 2011)

Em 2020, o Plano continuará a dinamizar ações que visam sensibilizar a população 
em geral para a importância de uma adequada e esclarecida ponderação das ques-
tões financeiras.

Os supervisores financeiros continuarão a cooperar com entidades públicas e asso-
ciações sem fins lucrativos na promoção de ações de sensibilização e formação 
financeira especialmente dirigidas ao público em geral.

A Associação de Instituições de Crédito Especializado prevê realizar um conjunto 
de iniciativas dirigidas à população em geral, designadamente sessões de esclareci-
mento sobre temáticas financeiras para funcionários de câmaras municipais e ses-
sões de formação sobre crédito para jornalistas. 

A Associação Portuguesa de Bancos irá promover ciclos de ações de sensibilização 
sobre literacia financeira, no âmbito de um acordo de colaboração com a Rede de 
Bibliotecas Municipais. Estas ações são de curta duração e incidem sobre temas 
como: o sistema financeiro e o papel dos bancos na economia; o planeamento e 
gestão do orçamento familiar; o crédito e endividamento; a remuneração e taxas 
de juro; os produtos financeiros (conceitos básicos); e a literacia digital.
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Disponível em: http://www.todoscontam.pt

http://www.todoscontam.pt
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Portal Todos Contam

Objetivo
Disseminar conteúdos e materiais de formação financeira
Disponibilizar ferramentas de gestão das finanças pessoais
Divulgar as iniciativas do Plano Nacional de Formação Financeira

Públicos-alvo
Educadores e professores
Formadores e outros agentes de formação financeira 
População em geral

Entidades envolvidas/a envolver
Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões
Banco de Portugal
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

Calendário
2020 e seguintes (linha de ação iniciada em 2012)

Em 2020, o portal Todos Contam (www.todoscontam.pt), gerido pelos superviso-
res financeiros, continuará a ser um canal privilegiado de divulgação de conteúdos 
e de disponibilização de ferramentas de gestão das finanças pessoais. 

Ao longo do ano, serão divulgadas neste portal as iniciativas de formação finan-
ceira dinamizadas no âmbito do Plano. Incluem-se nestas iniciativas as ações reali-
zadas pelos supervisores financeiros em articulação com a CASES, a Comissão 
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, o IAPMEI e o Turismo de 
Portugal, o IEFP, o Ministério da Educação, a Ordem dos Psicólogos Portuguesas e o 
Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol.

Os parceiros do Plano contam também com este portal para divulgar as suas inicia-
tivas de formação financeira.

O portal Todos Contam continuará ainda a ser o canal privilegiado para a promoção 
do Concurso Todos Contam e das iniciativas de sensibilização para a importância da 
formação financeira, como a Semana da Formação Financeira. 

Formação financeira 
através de meios digitais

www.todoscontam.pt
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Disponível em: http://elearning.todoscontam.pt

http://elearning.todoscontam.pt
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Plataforma de e-learning Todos Contam

Objetivo
Disseminar conteúdos e materiais de formação financeira 
Disponibilizar ferramentas de avaliação de conhecimentos (Moodle)

Públicos-alvo
Educadores e professores
Formadores e outros agentes de formação financeira 
População em geral

Entidades envolvidas/a envolver
Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões
Banco de Portugal
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

Calendário
2020 e seguintes (linha de ação iniciada em 2015)

A plataforma de e-learning (http://elearning.todoscontam.pt) foi lançada pelos 
supervisores financeiros em 2015 com o objetivo de promover a formação finan-
ceira à distância, bem como apoiar a formação em sala de aula.

Em 2020, esta ferramenta será utilizada para promover a realização de cursos de 
formação financeira à distância através da seleção de conteúdos da plataforma de 
e-learning adequados a públicos-específicos, bem como recorrendo aos correspon-
dentes testes de avaliação, que serão disponibilizados no ambiente Moodle.

Em paralelo, os supervisores financeiros continuarão também a enriquecer os con-
teúdos temáticos da plataforma, produzindo aulas sobre novos temas de formação 
financeira, nomeadamente sobre a utilização segura dos canais digitais para acesso 
aos produtos financeiros. 

Serão também introduzidos novos testes de avaliação de conhecimentos no ambien-
te Moodle, associado a todos os temas disponíveis na plataforma de e-learning. 
Recorde-se que estão já disponíveis em ambiente Moodle cursos sobre planear 
o orçamento familiar, poupar e investir, contrair crédito, introdução aos seguros, 
seguro automóvel, sinistro automóvel, serviços mínimos bancários, responsabilida-
des de crédito e sobre-endividamento. 

Formação financeira 
através de meios digitais

http://elearning.todoscontam.pt
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Disponível em: https://www.facebook.com/TodosContam/

https://www.facebook.com/TodosContam/
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Página de Facebook Todos Contam

Objetivo
Disseminar conteúdos de formação financeira e ferramentas de gestão das finanças 
pessoais
Divulgar as iniciativas do Plano Nacional de Formação Financeira

Públicos-alvo
População em geral

Entidades envolvidas/a envolver
Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões
Banco de Portugal
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

Calendário
2020 e seguintes (linha de ação iniciada em 2018)

Em 2020, os supervisores financeiros continuarão a utilizar a página do Facebook 
Todos Contam (https://www.facebook.com/TodosContam/) como canal privilegia-
do de comunicação nas redes sociais das iniciativas de formação financeira dinami-
zadas pelo Plano.

O Plano pretende também disseminar, através das redes sociais, informação finan-
ceira de interesse para os consumidores, emitindo, periodicamente, esclarecimen-
tos e alertas.

Esta página, lançada em 2018, permite igualmente a divulgação dos materiais dis-
ponibilizados pelo Plano para a formação financeira de diferentes públicos-alvo, 
como os Cadernos de Educação Financeira para as escolas, bem como os conteúdos 
e ferramentas de gestão das finanças pessoais que estão hoje disponíveis online, no 
portal Todos Contam ou na plataforma de e-learning.

Formação financeira 
através de meios digitais

https://www.facebook.com/TodosContam/
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Cartaz do Dia da Formação 
Financeira 2019.

Cartaz do Dia da Formação 
Financeira 2018.

Cartaz do Dia da Formação 
Financeira 2017.

Cartaz do Dia da Formação 
Financeira 2016.

Cartaz do Dia da Formação 
Financeira 2015.

Cartaz do Dia da Formação 
Financeira 2014.

Cartaz do Dia da Formação 
Financeira 2013.

Cartaz do Dia da Formação 
Financeira 2012.
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Semana da Formação Financeira 2020

Objetivo
Sensibilizar a população para a importância da formação financeira

Públicos-alvo
Educadores, professores, formadores e alunos dos diferentes níveis de ensino
Gestores de micro, pequenas e médias empresas
Autarquias locais
Jogadores de futebol
População em geral

Entidades envolvidas/a envolver
Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões
Banco de Portugal
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
Entidades representadas na Comissão de Acompanhamento do Plano

Calendário
26 a 30 de outubro de 2020

No final de outubro de 2020, os supervisores financeiros organizarão, uma vez 
mais, a Semana da Formação Financeira, com o objetivo de sensibilizar a população 
para a importância da literacia financeira. 

Em 2020, as comemorações da Semana da Formação Financeira terão, como habi-
tualmente, um dia dedicado às escolas, dinamizado em conjunto com o Ministério 
da Educação. Estas iniciativas incluem a cerimónia oficial da Semana da Formação 
Financeira, com a presença dos membros do Conselho Nacional de Supervisores 
Financeiros e onde serão anunciados os projetos vencedores da 9.ª edição do 
Concurso Todos Contam. Nessa escola, os parceiros do Plano são convidados a 
participar numa “feira financeira”, com oficinas temáticas para alunos de todas as 
idades. 

No âmbito da parceria entre os supervisores financeiros e a Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, as autarquias do norte serão 
convidadas a participar na Semana da Formação Financeira com ações de formação 
financeira e campanhas de sensibilização dirigidas às populações locais. A exemplo 
de anos anteriores, esta iniciativa será assinalada em autarquias locais que inte-
gram as Comunidades Intermunicipais do Alto Tâmega, do Tâmega e Sousa e das 
Terras de Trás-os-Montes. As autarquias locais que venham a aderir a este projeto 
em 2020 serão também convidadas a participar nesta iniciativa.

Iniciativas de formação  
e sensibilização
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Em parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, os supervisores 
financeiros irão dinamizar iniciativas de sensibilização para a importância da inte-
gração de conteúdos de formação financeira na formação profissional. 

Em conjunto com o IAPMEI e o Turismo de Portugal, será organizada uma conferên-
cia sobre formação financeira dirigida a empreendedores, empresários e gestores 
de micro, pequenas e médias empresas.

O Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol irá também assinalar a Semana 
da Formação Financeira com um workshop sobre a importância da literacia finan-
ceira e da gestão financeira dos jogadores de futebol.

Ao longo de toda a semana, os parceiros do Plano desenvolverão outras iniciativas 
dirigidas a vários públicos-alvo. 
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3.º Inquérito à Literacia Financeira da População 
Portuguesa

Objetivo
Avaliar conhecimentos, comportamentos e atitudes financeiros da população 
portuguesa e comparar os resultados a nível internacional

Públicos-alvo
População em geral

Entidades envolvidas/a envolver
Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões
Banco de Portugal
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
International Network on Financial Education – OCDE/INFE

Calendário
2020 (linha de ação iniciada em 2019)

Em 2020, os supervisores financeiros vão divulgar os resultados do 3.º Inquérito à 
Literacia Financeira da População Portuguesa, cujas entrevistas no terreno decorre-
ram entre o final de 2019 e o início de 2020.

O 3.º Inquérito à Literacia Financeira da População Portuguesa, à semelhança do 
anterior, incluiu um conjunto de questões base (core questions) definidas pela 
International Network on Financial Education da OCDE (OCDE/INFE) para medição 
e comparação internacional de níveis de literacia financeira. Portugal participa, 
uma vez mais, neste exercício de comparação internacional dos níveis de literacia 
financeira. 

A avaliação das atitudes, comportamentos e conhecimentos financeiros da popu-
lação portuguesa através de inquérito com cobertura nacional, permite identificar 
as necessidades de formação e apoiar a definição das linhas de orientação para o 
Plano. Os resultados deste 3.º Inquérito contribuirão para a revisão da estratégia do 
Plano para o período 2021-2025.

O 1.º Inquérito à Literacia Financeira da População Portuguesa foi realizado em 
2010, pelo Banco de Portugal. Em 2015, os supervisores financeiros realizaram o 2.º 
Inquérito que incorporou, pela primeira vez, as questões base definidas pela OCDE/
INFE. Em 2020, os supervisores financeiros concluem o 3.º Inquérito à Literacia 
Financeira da População Portuguesa, seguindo as boas práticas internacionais de 
medição do nível de literacia financeira a cada cinco anos.

3.º Inquérito à Literacia 
Financeira da População 
Portuguesa
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