
SEMANA DA FORMAÇÃO FINANCEIRA 
COMEÇOU NA ESCOLA FERNANDO PESSOA
Os supervisores financeiros 
e os parceiros do Plano Naci-
onal de Formação Financei-
ra promoveram, entre 30 de 
outubro e 3 de novembro, 
a Semana da Formação Fi-
nanceira 2017, sob o lema 
“Na Formação Financeira To-
dos Contam!”.  

As iniciativas dirigidas às esco-
las realizaram-se no dia 30 de 
outubro e tiveram como palco 
central a Escola Básica de Fer-
nando Pessoa, nos Olivais, em 
Lisboa.
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Nesta escola teve lugar a sessão solene de entrega 
dos prémios da 6.ª edição do Concurso Todos Contam, 
que contou com a presença do Senhor Secretário de 
Estado da Educação, Professor Doutor João Costa, e 
dos membros do Conselho Nacional de Supervisores 
Financeiros.
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Ao longo do dia foram realizadas várias oficinas de formação temáticas para os alunos de todas as idades. 

No pavilhão do risco, os alunos puderam refletir sobre a importância dos seguros nas suas vidas e construir 
um jornal sobre seguros (“Diário de Seguros”), com entrevistas, fotografias e vídeos realizados ao longo do dia.
A ASF dinamizou ainda o jogo “Segura-te bem!”, que explora conceitos da atividade seguradora de forma lúdica. 
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VENCEDORES DA 6.ª EDIÇÃO 
DO CONCURSO TODOS CONTAM 
O Conselho Nacional de Supervisores Financeiros e o Ministério da Educação divulgaram no dia 30 de outubro os 
vencedores da 6.ª edição do Concurso Todos Contam, que distingue os melhores projetos de educação financeira 
a implementar nas escolas portuguesas no ano letivo 2017/2018.

O júri do Concurso Todos Contam atribuiu prémios às seguintes escolas: Centro de Bem Estar Social de Foros de 
Salvaterra (Santarém); Agrupamento de Escolas de Pombal – Escola Básica de Pombal (Leiria); Agrupamento de 
Escolas de Marco de Canaveses (Porto); Agrupamento de Escolas n.º 1 de Gondomar (Porto); INETE - Instituto de 
Educação Técnica (Lisboa); Agrupamento de Escolas General Serpa Pinto (Viseu).

O júri decidiu ainda atribuir um prémio especial ao Agrupamento de Escolas Martim de Freitas – Centro Educa-
tivo dos Olivais (Coimbra).

Foram ainda atribuídas menções honrosas às seguintes escolas: Colégio Heliântia (Porto); Colégio São Teotónio 
(Coimbra); Agrupamento de Escolas de Real - Escola Básica 2.º e 3.º ciclos de Real (Braga); Escola Profissional 
Vértice (Porto). 
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FORMAÇÃO FINANCEIRA 
PARA JOGADORES DE FUTEBOL 
No dia 31 de outubro, a ASF participou, no âmbito do Plano Nacional de Formação Financeira, num conjunto de 
ações de sensibilização sobre a importância de uma gestão financeira adequada na carreira do jogador de fute-
bol, organizadas pelo Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol.

As iniciativas aconteceram na Escola Secundária Fontes Pereira de Melo, no Porto e contaram com a participação 
de ex-jogadores profissionais como João Vieira Pinto, Nandinho, Rebelo e João Paulo, que partilharam a sua ex-
periência pessoal com jovens jogadores de futebol e atletas de alta competição. 

FORMAÇÃO FINANCEIRA
PARA EMPREENDEDORES E GESTORES 
Em parceria com o IAPMEI e o Turismo de Portugal, os 
supervisores financeiros e os parceiros do Plano Naci-
onal de Formação Financeira levaram a cabo, no dia 31 
de outubro, na Associação Empresarial da Região de 
Viseu a iniciativa “Formação Financeira para gestores 
de PME | Conferência & workshops temáticos”.

Na conferência discutiu-se a importância dos seguros 
na mitigação dos riscos empresariais. 
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FORMAÇÃO FINANCEIRA NOS MUNÍCIPIOS DA 
COMUNIDADE INTERMUNICPAL DO TÂMEGA E SOUSA
Nos dias 2 e 3 de novembro, as autarquias da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Tâmega e Sousa realizaram 
diversas iniciativas e campanhas de sensibilização da população para a importância da formação financeira, inclu-
indo conferências e workshops, bem como a divulgação de conteúdos na imprensa e rádios locais.

As atividades, que contaram com a presença da Comissão de Coordenação do Plano Nacional de Formação Finan-
ceira e de equipas de trabalho dos três supervisores financeiros, envolveram as autarquias de Lousada, Marco de 
Canaveses, Baião, Felgueiras, Celorico de Basto, Amarante, Penafiel, Castelo de Paiva, Paços de Ferreira e Cinfães.

As conferências e workshops debruçaram-se sobre diversos temas relevantes na gestão das finanças pessoais, 
tais como a gestão do orçamento familiar, a importância de constituir poupança e os cuidados a ter na sua apli-
cação, bem como a importância do planeamento da reforma. 

Marco de Canaveses

Lousada

Felgueiras Celorico

Baião

Paços de Ferreira

Amarante

Castelo Paiva Penafi el

Cinfães


