Programa provisório

A FORMAÇÃO
FINANCEIRA NO APOIO ÀS
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

Dia da Formação Financeira | 2015
A 30 de outubro o Plano Nacional de Formação Financeira dinamiza a quarta edição do Dia da Formação Financeira. Esta é uma iniciativa
anual do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros e dos parceiros do Plano que visa sensibilizar a população para a importância da
formação financeira e que este ano tem como ponto central o Teatro
Municipal da cidade de Faro.
Em 2015, o Dia da Formação Financeira tem como lema “A formação financeira no apoio às micro e pequenas empresas”, reconhecendo
a importância das competências financeiras para empresários e gestores. É também, como habitualmente, uma iniciativa dirigida às escolas
de todo o país.
Neste dia, as atividades iniciam-se com uma conferência, na qual
são apresentados os novos projetos do Plano. É apresentado o primeiro caderno de educação financeira, dirigido a alunos do 1.º ciclo
do ensino básico, desenvolvido no âmbito de um protocolo celebrado
entre o Ministério da Educação e Ciência, os supervisores financeiros
e quatro associações do setor financeiro (APB, APS, APFIPP e ASFAC).
É divulgado o Referencial de Formação Financeira para micro, pequenas e médias empresas, elaborado no âmbito de um protocolo entre o
IAPMEI e os supervisores financeiros. É também lançada a plataforma
de e-learning, desenvolvida pelos supervisores financeiros para apoiar
a formação à distância. À semelhança de anos anteriores, as escolas
vencedoras da quarta edição do Concurso Todos Contam são anunciadas durante a conferência.
Ao longo do dia, entidades parceiras do Plano e escolas do Algarve
vão estar no Teatro Municipal de Faro, dinamizando teatros, jogos, sessões formativas e atividades lúdicas de educação financeira para alunos de todas as idades. À tarde são também apresentados os projetos
vencedores do Concurso Todos Contam.
Por todo o país, as escolas da rede Todos Contam e as entidades
parceiras do Plano comemoram o Dia da Formação Financeira, desenvolvendo atividades e iniciativas de formação financeira, incluindo conferências, debates, teatros e outras ações de sensibilização.
Para conhecer melhor as iniciativas do Dia da Formação Financeira
2015 e do Plano Nacional de Formação Financeira consulte o Portal
Todos Contam em www.todoscontam.pt.
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faro
Teatro Municipal

Conferência
09h30

Rogério Bacalhau

09h40

Sessão de abertura

Presidente da Câmara Municipal de Faro

		
Carlos da Silva Costa

Governador do Banco de Portugal

		
António Varela

Administrador do Banco de Portugal
Presidente da Autoridade de Supervisão
de Seguros e Fundos de Pensões
Presidente da Comissão do Mercado
de Valores Mobiliários

		

José Figueiredo Almaça

		

Carlos Tavares

10h30

Momento lúdico

		

A dinamizar por alunos de escolas do Algarve

10h40

Painel I: Formação financeira nas escolas
– Apresentação do primeiro Caderno de Educação
Financeira

		

Moderação: Rui Fidalgo – Comissão de Coordenação do Plano

		
		
		

José Vítor Pedroso
Isabel Alçada
Maria do Carmo Botelho

11h20

Diretor-Geral da Direção-Geral da Educação
Presidente do Júri do Concurso Todos Contam
Centro de Investigação e Estudos
de Sociologia do ISCTE – IUL

Momento lúdico

		

A dinamizar por alunos de escolas do Algarve

11h30

Painel II: A relevância da formação financeira para
empreendedores, gestores e empresários de micro
e pequenas empresas – Lançamento do Referencial
de Formação Financeira para as micro, pequenas
e médias empresas

		

Moderação: Maria Igreja – Comissão de Coordenação do Plano

		
		

Miguel Cruz
Vítor Neto
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Boas-vindas

		

Presidente do IAPMEI
Presidente da Associação Empresarial
da Região do Algarve
João Cotrim de Figueiredo Presidente do Turismo de Portugal

Atividades
12h10

		

12h20

Momento lúdico

A dinamizar por alunos de escolas do Algarve

Lançamento da plataforma de e-learning do Plano

		

Lúcia Leitão – Comissão de Coordenação do Plano

12h30

Sessão de encerramento e entrega dos prémios
da 4.ª edição do Concurso Todos Contam

		

Conselho Nacional de Supervisores Financeiros

		
Workshops
14h00
14h40
		

14h50

Apresentação dos projetos vencedores da 4.ª edição
do Concurso Todos Contam
Momento lúdico

A dinamizar por alunos de escolas do Algarve

Apresentação de projetos do programa “A Empresa”

		

Junior Achievement Portugal

15h25

Apresentação de projetos de formação financeira
da Universidade do Algarve

16h00
		

Momento lúdico

Tuna Académica da Universidade do Algarve
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faro
Teatro Municipal

Expositores
Atividades em permanência
ACM

		

Alto Comissariado para as Migrações

Divulgação do Centro Nacional de Apoio ao Imigrante.
Disponibilização de materiais e publicações.

ANQEP
Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I. P.
		
Disponibilização de materiais e publicações.
APB
Associação Portuguesa de Bancos
		
Divulgação de conteúdos de formação financeira e do sítio “Boas Práticas,
Boas Contas”. Dinamização de atividades didáticas.

APS
Associação Portuguesa de Seguradores
		
Disponibilização de jogos digitais e de publicações do projeto de literacia
financeira “Seguros e Cidadania”.

ASFAC
Associação de Instituições de Crédito Especializado
		
Disponibilização de materiais e publicações sobre o projeto de educação
social e financeira Aflatoun. Dinamização de atividades didáticas.

CASES
Cooperativa António Sérgio para a Economia Social
		
Divulgação dos programas de apoio às pequenas e micro empresas.
Disponibilização de materiais e publicações.

CNSF
Conselho Nacional de Supervisores Financeiros
		
Apresentação do Portal Todos Contam. Disponibilização de materiais
e publicações.

COD
Colégio Oficina Divertida
		
Divulgação das atividades desenvolvidas pelo Colégio.
Dinamização de atividades didáticas.

DGC /
Direção-Geral do Consumidor e Gabinete de Orientação ao
Endividamento dos Consumidores
GOEC
		
Apresentação do Portal da Direção-Geral da Educação.
Disponibilização de materiais e publicações.

DGE
Direção-Geral da Educação
		
Apresentação do Portal da Direção-Geral da Educação.
Disponibilização de materiais e publicações.

DECO
Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor
		
Divulgação do projeto de educação do consumidor da DECO.
Dinamização de sessões informativas e jogos.
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Atividades
IAPMEI
Agência para a Competitividade e Inovação, I. P.
		
Disponibilização de materiais e publicações.
JA
Junior Achievement Portugal
		
Dinamização de sessões informativas.

Jogos e atividades didáticas
10h00

“Sessão do programa Economia para o Sucesso”

		

Sessão de literacia financeira do programa “Economia para o Sucesso”
para alunos do 3.º ciclo do ensino básico, dinamizada pela Junior
Achievement Portugal

10h30

“Com o meu mealheiro poupo o meu dinheiro”

		
Sessão informativa dirigida a alunos do 1.º ciclo do ensino básico,

dinamizada pela Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor

11h00

“Poupar é fácil!”

		
Debate sobre orçamento e poupança para alunos do 1.º e 2.º ciclos

do ensino básico, dinamizada pelos Supervisores Financeiros

11h30

“Poupar é que está a dar!”

		
Sessão informativa dirigida a alunos do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico,

dinamizada pela Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor

12h15

“O Poupinhas”

		
Jogo pedagógico que ensina a consumir, poupar e a contar, para alunos do

1.º ciclo do ensino básico, dinamizado pela Direção-Geral do Consumidor
e Gabinete de Orientação ao Endividamento dos Consumidores (GOEC)

14h30

“Danças do Mundo para Crianças”

		
Sessão de dança com interação entre crianças e adultos, dinamizada

pelo Colégio Oficina Divertida

15h00

“Poupar é fácil!”

		
Debate sobre orçamento e poupança para alunos do 1.º e 2.º ciclos

do ensino básico, dinamizada pelos Supervisores Financeiros

15h45

“Sessão do programa Economia para o Sucesso”

		
Sessão de literacia financeira do programa “Economia para o Sucesso”

para alunos do 3.º ciclo do ensino básico, dinamizada pela Junior
Achievement Portugal
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Atividades
		

E ainda em permanência...

Jogos
Todos
Contam

Jogo de minibasquetebol dinamizado pelo Colégio Oficina Divertida.

Balcão
piloto

Simulação de um balcão, que permite aos visitantes simular a abertura
e movimentação de uma conta bancária, dinamizado pela Associação
Portuguesa de Bancos / Instituto de Formação Bancária (IFB).

Passatempo
educação
financeira

Passatempo que propõe o contacto com temas ligados à atividade
bancária e à procura de informação nos sítios da Internet “Boas
Práticas, Boas Contas” e “Todos Contam”, promovido pela
Associação Portuguesa de Bancos (APB).

À descoberta
das notas de
euro

Atividade para conhecer os elementos de segurança das notas de
euro, dinamizada pelos Supervisores Financeiros.

		

Atividades dos parceiros do Dia da
Formação Financeira 2015 noutros locais

APFIPP

Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões
e Patrimónios

		

Dinamização de sessões formativas sobre “Poupança” e “Poupar
e investir”, dirigidas a alunos do 3.º ciclo do ensino básico e ensino
secundário.

ReAgir

Associação ReAgir

		

Dinamização de uma sessão de formação intitulada “Os segredos da
poupança”. Lançamento do folheto de sensibilização para a poupança.

FACM

Fundação António Cupertino de Miranda

		

Dinamização de sessões de sensibilização e formação financeira
destinadas a professores.
Informação recolhida até dia 8 de outubro de 2015. Consulte o Portal Todos Contam,
em www.todoscontam.pt, para informação atualizada sobre as iniciativas dos parceiros.
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Rede de Escolas
Todos Contam
Escolas que se associaram
ao Dia da Formação Financeira 2015
Informação recolhida
até dia 8 de outubro
de 2015. Consulte
o Portal Todos Contam,
em www.todoscontam.pt,
para informação atualizada
sobre as iniciativas
das escolas.

Agrupamento de Escolas de Castro Daire | Viseu
Agrupamento de Escolas de S.Pedro do Sul | Viseu
Agrupamento de Escolas Eng.º Nuno Mergulhão | Faro
Agrupamento de Escolas Gil Eanes | Faro
Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa | Faro
Agrupamento de Escolas Santos Simões | Braga
Agrupamento de Escolas Tomás Cabreira | Faro
Centro Cultural e Social de Santo Adrião | Braga
Centro Educativo dos Olivais | Coimbra
Colégio de Albergaria | Aveiro
Colégio de S. Miguel | Santarém
Colégio Nossa Senhora do Alto | Faro
Colégio Oficina Divertida | Faro
Colégio Pedro Arrupe | Lisboa
Escola de Viticultura e Enologia da Bairrada | Aveiro
Escola EB 2/3 Dr. Alberto Iria | Faro
Escola Profissional de Leiria | Leiria
Escola Profissional de Serviços Cidenai | Porto
Escola Secundária D. Afonso III | Faro
Escola Secundária de Caldas das Taipas | Braga
Escola Secundária S. Pedro/3 | Vila Real
Escola Secundária Viriato | Viseu
Externato Cooperativo da Benedita | Leiria
Instituto Educativo de Lordemão | Coimbra
Jardim Escola João de Deus | Viseu

Lista em atualização
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O Dia da Formação Financeira no portal
Destaques

Iniciativas das escolas
e dos parceiros do Plano
Vídeos (canal youtube)
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Entidades Parceiras do Dia da Formação Financeira
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www.todoscontam.pt

