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De 22 a 26 de março assinala-se a Global Money Week 2021, uma iniciativa anual da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), dedicada à 

importância da literacia financeira de crianças e jovens, enquanto ferramenta que contribui 

para a aquisição de conhecimentos e competências que permitem a tomada de decisões 

financeiras mais informadas, promovendo, em simultâneo, a resiliência financeira. 

Esta campanha internacional já envolveu mais de 40 milhões de crianças e jovens oriundos de 

175 países e 63 mil organizações. 

A ASF associou-se, uma vez mais, a esta iniciativa, com a realização de um webinar, no âmbito 

do Plano Nacional de Formação Financeira (PNFF), que reuniu diversas entidades na 

apresentação das iniciativas que irão ter lugar em Portugal, para assinalar a Global Money 

Week 2021. O webinar contou com a participação da Comissão de Coordenação do PNFF, da 

representante da Direção-Geral da Educação, do coordenador da Global Money Week na 

International Network on Financial Education (INFE/OECD), bem como de várias outras 

entidades que têm desenvolvido iniciativas muito significativas na promoção da literacia 

financeira de crianças e jovens (Rede de Bibliotecas Escolares, Associação para a Defesa do 

Consumidor, Associação Portuguesa de Bancos, Associação de Instituições de Crédito 

Especializado e Fundação Dr. António Cupertino de Miranda). A sessão contou, ainda, com a 

participação da professora vencedora do “Prémio Professor”, da 9.ª edição do Concurso Todos 

Contam. 

O painel de apresentação das atividades que serão realizadas em Portugal foi moderado pelo 

representante da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) na 

Comissão de Coordenação do PNFF, Eduardo Pereira, que, na ocasião, destacou o impacto 

muito significativo que a educação financeira desempenha na promoção do bem-estar 

financeiro das gerações futuras.  

No webinar foram também apresentadas as atividades que serão desenvolvidas, em conjunto, 

pelos três supervisores financeiros, nos dias 23 e 24 de março, e que irão juntar cerca de 400 

alunos, de 8 escolas diferentes, em debates sobre a poupança e os cuidados a ter na utilização 

de canais digitais. 

Acompanhe todas as atividades da Global Money Week em www.todoscontam.pt . 

http://www.todoscontam.pt/

