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

Assembleia Geral Anual do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros com 

a Comissão de Acompanhamento do Plano Nacional de Formação Financeira 

___________________________________________________________________________ 

 
 

Lisboa, 3 de abril de 2017 

Sala da Assembleia, Banco de Portugal 

 

 

 

Excelentíssimos representantes das entidades parceiras do Plano Nacional de Formação Financeira, 

 

Gostava, antes de mais, dirigir uma palavra de agradecimento por toda a colaboração que as vossas 

instituições prestaram à equipa de coordenação deste projeto, pois sem essa disponibilidade não 

teria sido possível levar a cabo todas as atividades a que nos propusemos em 2016. 

E deixem-me dizer-vos que o balanço que fazemos é francamente positivo. Concretizámos muitos e 

importantes projetos, que resultaram na sedimentação de parcerias já estabelecidas e na criação de 

novas sinergias que irão alavancar a nossa atuação futura. 

O ano de 2016 fica indubitavelmente marcado pela apresentação das linhas de orientação do Plano 

Nacional de Formação Financeira para os próximos 5 anos. 

A definição destas novas linhas de orientação do Plano em muito beneficiou dos resultados do 2.º 

Inquérito à Literacia Financeira da População Portuguesa que permitiram, desde logo, identificar os 

grupos populacionais que devemos ter como prioritários. 
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Se bem se recordam dos resultados apresentando em 2016, entre os grupos com menores níveis de 

literacia financeira estão os jovens, o que reforça a necessidade de continuar a apostar na promoção 

da educação financeira nas escolas. 

Quero também destacar a publicação, em 2016, do Caderno de Educação Financeira dirigido ao 2º 

ciclo do ensino básico, que constitui um documento fundamental na implementação do Referencial 

de Educação Financeira. 

Também a prossecução do programa de formação de professores se reveste da maior importância 

nesta matéria. Em 2016 concluímos a primeira fase de cobertura do território de Portugal 

Continental com a realização da quinta oficina de formação de professores, na região do Algarve. 

Claro que o sucesso destas iniciativas não seria possível sem a contínua e inestimável cooperação do 

Ministério da Educação e Ciência, a quem aproveito para dirigir um especial agradecimento. 

O ano de 2016 marcou também o alargamento do projeto de formação de professores à Região 

Autónoma dos Açores, onde, em parceria com a Secretaria Regional da Educação, concretizámos já 

duas ações de formação. 

Para este ano estão a ser delineadas novas iniciativas com esta Região Autónoma e ainda o 

estabelecimento de uma parceria com a Região Autónoma da Madeira. 

Também a promoção da formação financeira dos gestores de micro, pequenas e médias empresas foi 

uma prioridade em 2016. 

E nesta matéria permitam-me salientar o papel do IAPMEI e do Turismo de Portugal nos trabalhos de 

promoção da formação financeira junto de empreendedores, gestores e empresários. 

O trabalho de implementação do Referencial de Formação Financeira, que temos vindo a 

desenvolver em conjunto, representa a concretização de mais uma etapa chave na estratégia de 

alargamento da formação financeira a diferentes áreas e setores da nossa sociedade. 
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É neste espírito de colaboração, que hoje damos dois importantes passos no sentido de alargar a 

atuação do Plano Nacional de Formação Financeira.  

O primeiro desses passos será a assinatura do protocolo de cooperação com o Sindicato dos 

Jogadores Profissionais de Futebol. 

Este protocolo vem reconhecer a importância da formação financeira dos jogadores de futebol, 

tendo em consideração as especificidades desta atividade profissional.  

Efetivamente, a sua curta duração e desgaste rápido obrigam a uma preparação financeira 

adequada, que permita enfrentar os desafios do período pós-carreira. 

No próximo mês de junho está também prevista a assinatura, na cidade do Porto, de um protocolo 

com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N). 

Este protocolo visa reforçar a formação financeira dos técnicos que, nas autarquias, prestam apoio e 

informação aos cidadãos, nomeadamente nos Centros de Informação Autárquica aos Consumidores 

(CIAC) e organismos similares. 

Em 2017 o Plano continuará, assim, profundamente empenhado na prossecução de uma estratégia 

coordenada de promoção da literacia financeira da população portuguesa. 

Contamos com o contributo de todos os presentes para vencer os importantes desafios que temos 

pela frente.  

 

Muito obrigado. 


