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Intervenção do Presidente da ASF, Professor Doutor José Figueiredo Almaça, na 

cerimónia da assinatura do protocolo de cooperação para a promoção da literacia 

financeira entre o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros e a Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, e do acordo de cooperação 

com a Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa 

___________________________________________________________________________ 

 
 

Lisboa, 19 de junho de 2017 

Salão Árabe do Palácio da Bolsa, no Porto 

 

 

 

Muito bom dia a todos. 

Hoje é um dia de grande consternação para todos nós. A tragédia que ocorreu durante este fim de 

semana deixou-nos a todos profundamente chocados e tristes. Em meu nome pessoal, e também em 

nome de todos trabalhadores da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, apresento 

as minhas sinceras condolências e solidariedade institucional às famílias das vítimas desta catástrofe sem 

precedentes.  

Relativamente ao tema do nosso encontro de hoje, a assinatura do protocolo de cooperação para a 

promoção da literacia financeira com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 

(CCDR), e do acordo de cooperação com a Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, permito-me 

recordar aos presentes que este tipo de iniciativas refletem a abordagem que o CNSF tem mantido, 

desde o início, nestas matérias, privilegiando parcerias estratégicas que nos permitem desenvolver 

iniciativas sustentadas e de uma forma estruturada.  
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Contudo, não podemos ficar por aqui. É importante criarmos condições para começarmos de imediato o 

trabalho efetivo, irmos para o terreno e disponibilizarmos os nossos recursos para trabalhar com os 

técnicos dos diferentes municípios, para que estes possam ajudar os cidadãos na resolução dos seus 

problemas concretos. 

Julgo que todos os presentes reconhecem a importância que a educação financeira tem nos dias de hoje. 

E não apenas porque os produtos financeiros são cada vez mais complexos. Essa será, tão somente, uma 

das razões e nem sequer a mais importante. Nos dias de hoje, é cada vez mais necessário os cidadãos 

saberem planear bem a sua vida financeira corrente, nomeadamente o orçamento familiar, mas também 

o planeamento do seu futuro, incluindo a sua reforma, assegurando assim o seu bem-estar individual e 

familiar. 

Todas as iniciativas que possam contribuir para melhorar o nível de educação financeira dos cidadãos 

estarão também a dar um contributo relevante para a estabilidade financeira da sociedade e para o 

crescimento económico sustentado do nosso país. 

Ainda que os produtos e serviços financeiros estejam disponíveis à generalidade dos cidadãos, é preciso 

que estes os conheçam, os saibam utilizar e consigam identificar os direitos e deveres que lhes estão 

associados. 

Cidadãos mais informados tornam-se também consumidores mais exigentes. 

Acreditamos que em estreita colaboração com as autarquias locais, aproveitando a sua já longa 

experiência na prestação de serviços públicos de proximidade, conseguiremos dar um contributo 

positivo para a cultura financeira destas comunidades. 

Termino relembrando, a este propósito, as pertinentes palavras de Peter Drucker: “O conhecimento e a 

informação são os recursos estratégicos para o desenvolvimento de qualquer país. Os portadores desses 

recursos são as pessoas”. E é nelas que apostamos. 

Muito obrigado. 


