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O Plano Nacional de Formação Financeira (PNFF ou Plano) visa contribuir
para elevar o nível de conhecimentos financeiros da população e promover 
a adoção de comportamentos financeiros adequados, através de uma visão 
integrada de projetos de formação financeira e pela junção de esforços das 
partes interessadas, concorrendo para aumentar o bem-estar da população
e para a estabilidade do sistema financeiro. 



2011

Plano Nacional de Formação Financeira
O modelo de governação adotado assentava numa Comissão 
 de Coordenação, integrando representantes dos supervisores 
financeiros; em duas Comissões de Acompanhamento;  e num 
Comité Consultivo. 

Conselho Nacional  
de Supervisores Financeiros

Comité
Consultivo

Conselho Nacional  
de Supervisores Financeiros

Comissão
de Acompanhamento 1

Comissão
de Acompanhamento 2

JAN

O Conselho Nacional de Supervisores Financeiros (CNSF) de-
liberou constituir um Grupo de Trabalho, integrando técnicos 
dos três  supervisores, para a elaboração de uma proposta de 
“Programa Nacional de Formação Financeira”. 

O trabalho desenvolvido culminou com a aprovação, pelo 
Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, da proposta 
de um Plano Nacional de Formação Financeira.



2011

“O PNFF visa contribuir para elevar 
o nível  de conhecimentos financeiros 
da população  e promover a adoção de 
comportamentos financeiros adequados, 
através de uma visão integrada de 
projetos de formação financeira  e pela 
junção de esforços das partes interessadas, 
concorrendo para aumentar o bem-estar 
 da população e para a estabilidade do 
sistema financeiro.” 

Plano Nacional de Formação 
Financeira 2011-2015

As linhas de atuação do Plano Nacional de Formação Finan-
ceira (Plano) foram estabelecidas pelo Conselho Nacional de 
Supervisores Financeiros em maio de 2011, com um primeiro 
horizonte temporal  de cinco anos. 

O Plano adotou a marca “Todos Contam” enquanto sinóni-
mo  de uma iniciativa que reúne o contributo de todos, para 
promover uma cidadania financeira responsável da população. 

Todos Contam

MAI



2012 ABR

“Os princípios orientadores das iniciativas 
de formação financeira enquadradas no 
PNFF têm, assim, como objetivo definir 
linhas diretoras e critérios para garantir 
a qualidade e isenção das iniciativas de 
formação financeira a divulgar no Portal 
do PNFF.” 

Princípios Orientadores do Plano  
Nacional de Formação Financeira 

Documento que estabelece as linhas orientadoras da atuação 
das diversas entidades envolvidas na promoção da literacia 
financeira. 

“As ações e materiais de formação financeira devem trans-
mitir informação imparcial e objetiva, evitando juízos de valor 
 e apresentando diferentes pontos de vista sempre que rele-
vante […] as ações e materiais de formação financeira não 
devem constituir um veículo de marketing ou publicidade, 
não devendo apresentar referências expressas a instituições 
do setor financeiro  ou a produtos ou serviços financeiros 
específicos.” 

Princípios Orientadores das Iniciativas de Formação Financeira 



2012 JUL

Plataforma digital desenvolvida e gerida pelos supervisores  
financeiros que disponibiliza informação e ferramentas úteis 
sobre vários produtos e serviços financeiros. 

O Portal constitui ainda uma plataforma de divulgação das 
iniciativas, projetos e materiais de formação financeira 
desenvolvidos pelas entidades parceiras do PNFF. 

Portal Todos Contam

Homepage Portal Todos Contam 
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1.ª Edição do Concurso Todos Contam

Sessão de entrega do prémio do 2.º ciclo do ensino básico à Escola Básica e Secundária 
de Fontes Pereira de Melo,  Porto 

Em 2012 o CNSF, em parceria com o Ministério da Educação e Ciência, através da Direção-Geral da Educação e da Agência Nacional 
para  a Qualificação e o Ensino Profissional, lançou o “Concurso Todos Contam”. 

Este Concurso é promovido anualmente pelo PNFF junto da comunidade escolar que visa sensibilizar os professores e os 
alunos para as questões financeiras, distinguindo os melhores projetos de educação financeira a implementar nas escolas em 
cada ano letivo.

O Júri do Concurso Todos Contam é constituído por: Isabel Alçada (que preside), Maria 
Emília Brederode Santos, Maria Amélia Cupertino de Miranda, José Vítor Pedroso 
(Diretor-Geral da Direção-Geral da Educação)  e Cristina Pereira (representante da 
Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional). 



2012 OUT

Dia da Formação Financeira 2012

No Dia da Formação Financeira as entidades parceiras do 
Plano Nacional de Formação Financeira juntam-se para sensi-
bilizar a população para a importância da literacia financeira. 
A data escolhida para a realização deste evento coincide com o 
Dia Mundial da Poupança, que se assinala anualmente a 31 de 
outubro. 

As entidades que integram as Comissões de Acompanhamento 
 do PNFF divulgam neste dia iniciativas de formação financeira 
 já implementadas e projetos futuros. 

Em interação com o público, promovem também um conjunto 
de atividades dedicadas aos temas da literacia financeira. 

Cartaz Dia da Formação Financeira 2012
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Dia da Formação Financeira 2012

As iniciativas do Dia da Formação Financeira 2012 tiveram lugar em Lisboa e no Porto. Em Lisboa, as atividades concentraram-se 
no Pátio da Galé. No Porto, decorreram na Fundação Dr. António Cupertino  de Miranda (Museu do Papel Moeda) e na Faculdade 
de Economia  da Universidade do Porto. 

Sessão solene do Dia da Formação Financeira 2012, Lisboa Dia da Formação Financeira 2012, Lisboa 
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Global Money Week 2013

MAR

A “Global Money Week” é uma iniciativa internacional de 
sensibilização de crianças e jovens para a importância 
das questões financeiras - aberta à participação de escolas, 
instituições financeiras, entidades de supervisão e instituições 
públicas ou organizações não-governamentais -, coordenada 
e liderada pela Child and Youth Finance International, que con-
ta com o apoio de diversas entidades internacionais, incluin-
do o Secretário-Geral das Nações Unidas. 

Em 2013, esta iniciativa envolveu cerca de um milhão de 
crianças  e jovens em 80 países. 

Em Portugal, o Plano Nacional de Formação Financeira 
dinamizou uma ação de sensibilização sobre questões finan-
ceiras, em que participou meia centena de alunos do 2.º e 3.º 
ciclos da Escola Cardoso Lopes, da Amadora. 

Ação de sensibilização com alunos do 2.º e 3.º ciclos da Escola Cardoso Lopes, 
da Amadora 
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Referencial de Educação Financeira

MAI

O Referencial de Educação Financeira abrange a Educação 
Pré-Escolar, o Ensino Básico, o Ensino Secundário e a Educação 
 para Adultos e foi elaborado pelo Ministério da Educação 
e Ciência, através da Direção-Geral da Educação e da Agência 
Nacional para  a Qualificação e o Ensino Profissional, em parce-
ria com o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros com 
o objetivo de promover  a educação financeira de crianças, jov-
ens e adultos em contexto escolar e formativo. 

O Referencial pode ser utilizado pelos professores no contexto 
 do ensino de qualquer disciplina ou área não disciplinar, em 
todos  os níveis de escolaridade e modalidades de ensino. 

Referencial de Educação Financeira
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O PNFF iniciou em 2013 um programa de ações de formação financeira dirigidas a diversos públicos, em especial à formação de 
formadores, os quais podem atuar como agentes multiplicadores. O catálogo de formação inclui os seguintes temas: 

MAI

Gestão do orçamento familiar 

Prevenção e gestão do incumprimento 

Conta de depósito, conta de títulos e meios de pagamento 

Serviços mínimos bancários 

Produtos de poupança e investimento 

Crédito à habitação 

Crédito ao consumo e ao investimento 

Criação e gestão de empresas 

Seguros 

Prevenção de fraude

Catálogo de Módulos de Formação do PNFF 

Catálogo de Formação do Plano Nacional de Formação Financeira
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Evento que reuniu, em Lisboa, 300 participantes para uma 
reflexão sobre as melhores práticas na implementação de 
estratégias nacionais de formação financeira, o papel dos mei-
os  de comunicação na disseminação da formação financeira  
e a educação financeira nas escolas. 

1.ª Conferência Internacional  do Plano Nacional  de Formação Financeira

1.ª Conferência Internacional do Plano Nacional de Formação Financeira 
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2.ª Edição do Concurso  Todos Contam

Em 2013 foi lançada a 2.ª edição do Concurso Todos Contam,  que se dirigiu a projetos a serem implementados no ano letivo 
2013/2014. Foram recebidos 35 projetos, envolvendo 49 escolas,  de 12 distritos, e cerca de 11 836 alunos. Foi ainda recebida  uma 
candidatura de uma instituição de ensino de Angola que segue  o currículo e os programas portugueses. 

Lançamento da 2.ª edição do Concurso Todos Contam Sessão de entrega do prémio do 2.º ciclo do ensino básico à Escola Básica do 2.º e 3.º 
ciclos General Serpa Pinto, Cinfães 



20112013 OUT

O Dia da Formação Financeira 2013 decorreu na Escola Secundária Filipa de Vilhena, no Porto, dando especial destaque à formação 
financeira em espaço escolar, sob o lema “A formação financeira  está nas escolas. Não fique de fora”. 

Cerca de 1 100 participantes visitaram as iniciativas, para as quais contribuíram 47 escolas distribuídas por 15 distritos de Portugal 
Continental, formando a Rede de Escolas Todos Contam. 

“A formação financeira está  nas escolas. Não fique de fora”  
Dia da Formação Financeira 2013 

Sessão solene do Dia da Formação Financeira 2013, Porto Cartaz Dia da Formação Financeira 2013
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A primeira ação de formação de professores no âmbito do Referencial de Educação Financeira reuniu 40 educadores e professores 
da região Norte do país. A oficina de formação teve forte adesão por parte  de educadores e professores, tendo sido recebidas 376 
candidaturas. 

O Programa de formação de professores é organizado conjuntamente pelos supervisores financeiros e o Ministério da Educação 
e Ciência,  e visa proporcionar a aquisição de conteúdos de áreas de economia  e finanças por parte dos docentes, com vista a habil-
itá-los  à abordagem da educação financeira no quadro da educação  para a cidadania, e contribuir para uma utilização generalizada 
 do Referencial de Educação Financeira no sistema educativo. 

Sessão de abertura da 1.ª Oficina de Formação de Professores, 
Porto

Programa das sessões presenciais de cada oficina de formação

SESSÕES CONTEÚDOS

A ética e os direitos e deveres dos consumidores financeiros (3,5h) 
Apresentação pelos formandos dos resultados da componente 
de trabalho autónomo (3,5h) 

A educação financeira no quadro da educação para a cidadania (3h) 
O planeamento e a gestão do orçamento familiar (3h) 

1ª 
sessão

Os meios de pagamento, as contas bancárias e os empréstimos (2h) 
O sistema financeiro (2h) 
Os seguros (2h) 

2ª 
sessão

As aplicações de poupança (3h) 
O recurso ao crédito (3h) 

3ª 
sessão

4ª 
sessão

Oficina de Formação  de Professores na região Norte 
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“What do children and youth want for their future?” 
Global Money Week 2014

Pelo segundo ano consecutivo, o Plano associou-se à iniciativa 
internacional Global Money Week, que decorreu entre 10 e 17  
de março de 2014. As atividades realizadas em Portugal envolveram 
 cerca de 540 crianças e jovens, que puderam visitar os três super-
visores financeiros e conhecer a Bolsa de Lisboa. A nível interna-
cional, entidades de 118 países desenvolveram ações de sensibi-
lização envolvendo um total de 3 milhões de jovens sob  o tema 
“O que é que as crianças e jovens querem para o seu futuro?”. 

Sessão comemorativa da GMW 2014 na ASF 
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Projeto português distinguido  pela Child Youth Finance International 

Prémio atribuído ao Plano Nacional de Formação Financei-
ra reconhecendo, em particular, o trabalho desenvolvido 
pelo Conselho Nacional de Supervisores Financeiros e pelo 
Ministério da Educação  e Ciência no âmbito da formação 
financeira nas escolas. 

A cerimónia de entrega do Prémio País 2014 teve lugar no dia 
 22 de maio, em Nova Iorque, à margem da Cimeira Anual da 
Child  and Youth Finance International (CYFI), organização que 
defende  que a integração da formação financeira no currículo 
escolar  é um elemento fundamental para preparar os jovens 
para a integração no mercado de trabalho. 

Prémio País 2014
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Em 2014 foi lançada a 3.ª edição do Concurso Todos Contam  que, pela primeira vez, incluiu projetos para a educação pré-escolar. 
Foram recebidos 71 projetos, o número mais elevado desde  o lançamento do Concurso, envolvendo cerca de 100 escolas  e aprox-
imadamente 21 000 alunos. 

Sessão de entrega do prémio do Concurso Todos Contam para a Educação pré-escolar 
à Associação de Solidariedade  Social Mouta Azenha Nova 

Sessão de entrega do prémio do Concurso Todos Contam do 1.º ciclo do ensino básico 
à Escola Básica Conde de Vilalva 

3.ª Edição do Concurso  Todos Contam

SET
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A segunda ação de formação de professores decorreu em 
Coimbra, entre setembro de 2014 e janeiro de 2015, sendo 
dirigida  a 40 educadores e professores. A oficina de for-
mação teve forte adesão por parte de educadores e profes-
sores, tendo sido recebidas 177 candidaturas. 

2.ª Oficina de Formação de Professores, Coimbra 

Oficina de Formação  de Professores na região Centro 

SET
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“A formação financeira no apoio  ao empreendedorismo” 
 Dia da Formação Financeira 2014 
Em 2014 as comemorações do Dia da Formação Financeira tiveram lugar na cidade de Évora com o lema “A formação financeira 
no apoio ao empreendedorismo”, reconhecendo a importância das competências financeiras para o sucesso dos empreende-
dores.  O dia escolhido para a realização do evento, 31 de outubro,  coincidiu com o Dia Mundial da Poupança. 

As comemorações do Dia da Formação Financeira 2014 estenderam-se por todo o país e contaram com atividades desenvolvidas 
por  14 parceiros do Plano e um total de 40 escolas da rede Todos Contam, distribuídas por 14 distritos de Portugal Continental 
e Região Autónoma dos Açores. 

OUT

Dia da Formação Financeira 2014, Évora Cartaz Dia da Formação Financeira 2014
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Associações do setor financeiro apoiam
produção de materiais pedagógicos

Assinatura do protocolo de cooperação para a produção de materiais pedagógicos

No âmbito da implementação do Referencial de Educação 
Financeira,  a 19 de dezembro foi assinado um protocolo 
de cooperação entre o Conselho Nacional de Supervisores 
Financeiros (CNSF), o Ministério  da Educação e Ciência, e quatro  
associações do setor financeiro:  APB - Associação Portugue-
sa de Bancos • APS - Associação Portuguesa de Seguradores 
• APFIPP - Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, 
Pensões e Patrimónios • ASFAC - Associação de Instituições de 
Crédito Especializado, para a preparação de materiais didáti-
co-pedagógicos de apoio ao Referencial. 

Este compromisso tem como objetivo a elaboração, edição 
e impressão de materiais que apoiem professores e alunos 
 na abordagem aos temas de formação financeira previstos 
 no Referencial de Educação Financeira. 
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Supervisores financeiros colaboram com setor da economia social

Assinatura do protocolo de cooperação para a promoção da formação financeira de 
entidades do setor  da economia social 

O Plano atribui uma importância estratégica à promoção da 
formação financeira no setor da economia social. Por essa 
razão, o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros (CNSF) 
e a CASES - Cooperativa António Sérgio para a Economia Social 
assinaram um protocolo  de cooperação para a promoção da 
formação financeira de entidades  do setor da economia social. 

No âmbito deste protocolo, o Plano associou-se à CASES na 
promoção  do Prémio Cooperação e Solidariedade António 
Sérgio, através da oferta  de um módulo de formação finan-
ceira aos vencedores das categorias “Inovação e Sustentabili-
dade” e “Trabalhos Escolares”. 
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Oficina de Formação  de Professores na região  de Lisboa e Vale do Tejo 

3.ª Oficina de Formação de Professores, Lisboa 

A 3.ª Oficina de formação de professores realizou-se na 
cidade  de Lisboa, dirigindo-se a educadores e professores 
da região de Lisboa e Vale do Tejo. Candidataram-se a esta 
oficina 214 professores. 
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O Plano juntou-se mais uma vez à Child and Youth Finance International nas comemorações da Global Money Week 2015, 
promovendo a participação de 40 escolas portuguesas, com cerca  de 2500 alunos, nas iniciativas de sensibilização para as questões 
financeiras. 

As atividades realizadas durante esta semana incluíram debates  e conferências, jogos, teatros e visitas de estudo.

Sessão comemorativa da GMW 2014 na ASF Sessão comemorativa da GMW 2014, Agrupamento de Escolas de Tábua 

 “Save today. Safe tomorrow”   Global Money Week 2014

MAR
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Em março de 2015 foi assinado um protocolo de colaboração 
entre os supervisores financeiros e o Ministério da Econo-
mia, através  do IAPMEI - Agência para a Competitividade 
e Inovação, I.P.,  no qual se reconhece a importância da pro-
moção da formação financeira de empreendedores e de em-
presários e gestores das micro, pequenas e médias empresas 
em Portugal.

MAR

Assinatura do protocolo de cooperação para a promoção da formação financeira 
promoção da formação financeira  de empreendedores e de empresários e gestores 
das micro, pequenas e médias empresas 

Supervisores promovem formação financeira em contexto empresarial 
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AR recomenda medidas  urgentes para aumento  da literacia financeira

MAI

Resolução da Assembleia da República n.º 75/2015 recomen-
da  ao Governo a implementação de medidas urgentes que 
conduzam  ao aumento da literacia financeira em Portugal, no 
curto prazo. 

A Resolução recomenda o reforço da estratégia espelhada 
 no PNFF, no sentido de definir objetivos de curto prazo junto 
dos grupos mais vulneráveis, designadamente pensionistas 
 e reformados. Recomenda, ainda, a inclusão obrigatória  nos 
currículos escolares de disciplinas ou vertentes de educação 
 e literacia financeira, ajustadas aos diversos escalões etários. 

Resolução da Assembleia da República n.º 75/2015 
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No segundo semestre de 2015, realizou-se em Évora a 4.ª ofi-
cina  de formação de professores, dedicada a professores da 
região  do Alentejo. Participaram nesta oficina 40 educadores 
e professores. 

A realização desta oficina surge no seguimento das ações 
de formação realizadas no Porto, Coimbra e Lisboa. Candi-
dataram-se a esta oficina  63 professores e educadores. 

Oficina de Formação  de Professores na região do Alentejo

4ª Oficina de Formação de Professores, Évora 
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A 4.ª edição do Concurso Todos Contam teve grande adesão 
 das escolas de todo o país, envolvendo cerca de 90 escolas 
e mais  de 20 100 alunos, num total de 59 candidaturas. 

Comprovando que a educação financeira é cada vez mais um 
projeto transversal a toda a escola, a maioria dos projetos 
envolvia mais  do que um ciclo de ensino.

4.ª Edição do Concurso  Todos Contam

Sessão de entrega do prémio do Concurso Todos Contam para o 3.º ciclo do ensino 
básico à Didáxis, Riba de Ave 
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“A formação financeira no apoio  às micro e pequenas empresas”  
Dia da Formação Financeira 2015 

4ª Oficina de Formação de Professores, Évora 

O Dia da Formação Financeira 2015 teve como ponto central 
 a cidade de Faro e o lema “A formação financeira no apoio 
 às micro e pequenas empresas”, reconhecendo a importância 
 das competências financeiras para empresários e gestores. 

As atividades didáticas e jogos contaram com a participação 
de cerca de 2 000 alunos, de todos os graus de ensino, num 
total de 23 escolas, maioritariamente da região do Algarve. 
O dia foi ainda marcado pela participação especial das mas-
cotes Tomás e Clara, personagens principais do 1.º Caderno de 
Educação Financeira para o 1.º ciclo  do ensino básico. 
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Caderno de Educação Financeira para o 1.º Ciclo  do Ensino Básico 

O Caderno de Educação Financeira resulta de um protocolo 
celebrado entre os supervisores financeiros e a APB, APS, 
APFIPP e ASFAC,  com o objetivo de apoiar alunos e profes-
sores do 1.º ciclo do ensino básico na abordagem a cinco 
temas definidos no Referencial  de Educação Financeira para 
estas idades: “Necessidades e desejos”, “Despesas e rendimen-
tos”, “Poupança”, “Risco e incerteza” e “Meios  de pagamento”. 

Caderno de Educação Financeira 1 
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Plataforma de e-learning  Todos Contam 

Homepage plataforma de e-learning Todos Contam 

A plataforma de ensino à distância Todos Contam, lançada 
 a 30 de outubro, foi desenvolvida pelos supervisores finan-
ceiros  com o objetivo de apoiar a formação de formadores 
e as iniciativas de formação financeira. 

Esta plataforma conta com um conjunto de aulas e materiais 
que ajudam a trabalhar temas como o orçamento familiar, 
poupança, investimento, crédito e seguros. 
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Referencial de Formação para Micro, Pequenas e Médias Empresas 

Documento orientador das ações de formação sobre temáticas 
da área financeira em contexto empresarial, desenvolvido em 
conjunto pelos supervisores financeiros e pelo IAPMEI. O ob-
jetivo deste Referencial  é apoiar os formadores na implemen-
tação de ações formativas  nas empresas, identificando conteú-
dos considerados pertinentes  e adequados às suas realidades. 

Referencial de Formação para Micro, Pequenas 
e Médias Empresas 
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Oficina de Formação  de Professores na região do Algarve

5.ª Oficina de Formação de Professores, Faro 

A quinta ação de formação de professores, no âmbito do Refe- 
rencial  de Educação Financeira para a Educação Pré-Escolar, 
o Ensino Básico,  o Ensino Secundário e a Educação e Formação 
de Adultos decorreu  no primeiro semestre de 2016, em Faro, 
sendo dirigida a educadores  e professores da região do Algarve, 
de todos os grupos de recrutamento. 

Candidataram-se a esta oficina 52 professores e educadores. 

Com a realização desta oficina completou-se a primeira fase  de 
cobertura do território nacional. 
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“Take Part. Save Smart!” 
Global Money Week 2016

Sessão comemorativa da GMW 2016 na ASF 

Em 2016 a Global Money Week foi dedicada ao tema da 
poupança, com o lema “Take Part. Save Smart!”. Entre os 
dias 14 e 20 de março, um total de 20 escolas portuguesas 
participaram nas comemorações, através da promoção de 
sessões formativas e outras atividades como  a construção de 
puzzles, dinamização de jogos e concursos. 
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Formação para empreendedores  e empresários 

Os supervisores financeiros, o IAPMEI e o Turismo de Portugal 
organizaram, em Lisboa, Leiria e Faro, três ações de formação 
financeira no âmbito de um projeto-piloto que tem como 
objetivo preparar a implementação do Referencial de Formação 
Financeira  para empreendedores, empresários e gestores de mi-
cro, pequenas  e médias empresas. 

“Da Ideia de Negócio à Empresa”, “Como financiar o meu 
negócio”  e “A Contabilidade na Gestão da Empresa” foram 
os temas escolhidos para as ações em Lisboa, Leiria e Faro, 
respetivamente. 

Sessão de formação financeira para empreendedores, empresários e gestores 
de micro, pequenas e médias empresas
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Plano Nacional de Formação Financeira 2016-2020 

Documento que estabelece as novas linhas de orientação do 
Plano Nacional de Formação Financeira. As novas linhas dão 
continuidade  à estratégia definida para 2011-2015, reforçando 
ainda o compromisso de médio e longo prazo dos supervisores 
financeiros com a formação financeira. 

Além dos objetivos definidos em 2011, que mantêm a sua 
atualidade,  a evolução tecnológica registada e a experiência 
de implementação  do Plano permitiram identificar duas novas 
áreas de atuação:  os serviços financeiros digitais e a formação 
financeira para empreendedores e gestores de empresas. 

“Neste documento, resumem-se as 
principais linhas de atuação do Plano 
no período de 2011 a 2015 e explora-
se a continuidade dessas linhas de 
atuação para os próximos anos, em 
conjunto com outros pilares identificados 
a partir  da experiência adquirida. O 
compromisso  de médio e longo prazo 
com a implementação do Plano é assim 
reforçado, em linha com  as melhores 
práticas internacionais.” 

Linhas de Orientação do Plano 
Nacional  de Formação Financeira 
2016-2020



20122016 JUL

Formação de professores na Região Autónoma dos Açores

O Conselho Nacional de Supervisores Financeiros e a Secretar-
ia Regional de Educação dos Açores dinamizaram, em Ponta 
Delgada  e em Angra do Heroísmo, cursos de formação sobre 
o Referencial  de Educação Financeira dirigidos a professores 
da Região Autónoma dos Açores. 

Cada curso foi ministrado ao longo de três dias e contou com  
a participação de 24 professores. 

Oficina de formação de professores, Ponta Delgada 



20122016 SET

A 5.ª edição do Concurso Todos Contam contou com um total  de 49 candidaturas, que envolveram 71 escolas da maioria dos 
distritos de Portugal Continental e também das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores e cerca de 15 500 alunos.

5.ª Edição do Concurso  Todos Contam 

Sessão de entrega do prémio do Concurso Todos Contam para o ensino secundário à 
Escola Secundária da Amadora 

Sessão de entrega do prémio do Concurso Todos Contam para a Educação pré-escolar 
ao Centro de Bem-Estar Social Foros de Salvaterra 



20122016 OUT

Resultados do 2.º Inquérito  à Literacia Financeira  da População Portuguesa 

O Inquérito à Literacia Financeira de 2015 permite conhecer 
os níveis de literacia financeira da população nas suas três 
dimensões: atitudes, comportamentos e conhecimentos fi-
nanceiros.  Os resultados do 2.º Inquérito à Literacia Financeira 
de 2015 registam uma melhoria face a 2010.

Relatório do Inquérito à Literacia 
Financeira da População  Portuguesa 
2015 



20122016 NOV

“Junta-te a nós porque  Todos Contam!”  
Dia da Formação Financeira 2016

O Plano Nacional de Formação Financeira dinamizou, pelo quinto ano consecutivo, o Dia da Formação Financeira, sob o lema 
“Junta-te a nós porque Todos Contam!”. As atividades dirigidas  às escolas tiveram como centro a Escola Secundária da Amadora 
 e envolveram cerca de 1 500 alunos. 

Um total de 24 escolas da rede de escolas Todos Contam desenvolveu atividades em diferentes pontos do país para assinalar esta 
data. 

Dia da Formação Financeira 2016, Amadora Dia da Formação Financeira 2016, Amadora 



20122016 NOV

Caderno de Educação Financeira para o 2.º Ciclo  do Ensino Básico 

Este caderno tem como objetivo apoiar alunos e professores 
 na abordagem dos temas definidos no Referencial de Edu-
cação Financeira para o 2.º ciclo de ensino e dá continuidade 
ao Caderno  de Educação Financeira anteriormente publicado 
para o 1.º ciclo  do ensino básico. 

Caderno de Educação Financeira 2 



20122016 NOV

“A formação financeira  na gestão empresarial” 

O Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, o IAPMEI 
 - Agência para a Competitividade e Inovação e o Turismo 
de Portugal realizaram uma conferência sobre “A formação 
financeira na gestão empresarial”, na qual foi apresentada a 
versão final do Referencial  de Formação Financeira para as mi-
cro, pequenas e médias empresas,  o programa de formação de 
formadores e o plano de formação  para 2017. 

Este Referencial constitui um documento orientador para a 
implementação da formação financeira no meio empresarial, 
podendo ser utilizado em contextos diversificados, em termos 
 de setor de atividade, dimensão da empresa, fase de desenvolvi-
mento do negócio ou área geográfica. 

Conferência “A formação financeira na gestão empresarial”



20112017

“Learn. Save. Earn.”
 Global Money Week 2017

MAR

No âmbito da iniciativa internacional Global Money Week 2017, cerca de duzentos alunos da Escola Profissional Vértice, de Paços de 
Ferreira, visitaram a exposição “Risco - Uma exposição para audazes” a convite da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos 
de Pensões. 

As duas centenas de jovens puderam percorrer a exposição interativa patente no Pavilhão do Conhecimento Ciência Viva, em 
Lisboa,  que permite conhecer os diferentes tipos de risco, abordando ainda  o conceito e função do seguro enquanto instrumento 
de mitigação  ou transferência de risco. 

Sob o lema “Learn. Save. Earn.”, as iniciativas da GMW 2017 decorreram entre 27 de março e 2 de abril, contando com  a colabo-
ração de mais de 130 países, para a sensibilização  dos jovens em relação à importância das questões financeiras. 

Sessão comemorativa da GMW 2017 Sessão comemorativa da GMW 2017



20112017 ABR

Assembleia Geral CNSF  com Comissão de acompanhamento

O Conselho Nacional de Supervisores Financeiros (CNSF) 
realizou,  a 3 de abril, a Assembleia Geral Anual com as enti-
dades participantes na Comissão de Acompanhamento do 
Plano Nacional de Formação Financeira.

Assembleia Geral CNSF com Comissão de Acompanhamento 



20112017 ABR

Supervisores promovem formação financeira  dos jogadores de futebol 

Por ocasião da Assembleia Geral Anual do CNSF com a 
Comissão  de Acompanhamento, foi assinado o Protocolo de 
cooperação entre  o CNSF e o Sindicato dos Jogadores Profis-
sionais de Futebol (SJPF) para a promoção da formação finan-
ceira dos jogadores de futebol, visando reforçar os conheci-
mentos e melhorar as atitudes  e comportamentos financeiros 
destes profissionais. 

Assinatura do Protocolo entre o CNSF e o SJPF



2017 JUN

Protocolo com a Comissão  de Coordenação  e Desenvolvimento 
Regional do Norte

A 19 de junho o CNSF assinou um protocolo de cooperação com  a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional  
do Norte. 

A parceria entre os supervisores financeiros e a CCDR-N visa promover a formação financeira das populações na Região Norte. 
Para atingir este objetivo, serão realizadas diversas iniciativas de informação  e formação financeira, através das autarquias locais. 

As autarquias locais são parceiros fundamentais neste projeto, que asseguram a necessária capilaridade territorial das ações 
a desenvolver e uma identificação das mensagens e canais mais adequados para chegar às populações. 

Assinatura do protocolo de cooperação com a Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Norte
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