
 
 
 

 

7.ª EDIÇÃO DO CONCURSO “TODOS CONTAM” 

___________________________________________________________________________ 

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

para o 1.º Ciclo ao Agrupamento de Escolas de Pombal | Escola Básica de Pombal 

 

Pombal, 1 de fevereiro de 2019 

 

 

Muito boa tarde a todos, 

 

Cumprimento todos os presentes, em especial o Senhor Engenheiro Fernando Mota, diretor 

do Agrupamento de Escolas de Pombal e, claro está, todas as pessoas e entidades que se 

empenharam na concretização deste projeto e que hoje aqui foram distinguidas pelo 

excelente trabalho realizado. 

 

Destaco e agradeço a presença dos representantes do Banco de Portugal e da CMVM e de 

todos os membros das equipas que têm acompanhado este projeto. 

 

Um agradecimento muito especial aos senhores Professores aqui presentes, aos pais e 

encarregados de educação e aos alunos que nos receberam de forma tão acolhedora nesta 

cerimónia. 

 

Apresento-vos estes agradecimentos em meu nome, mas também em nome dos meus 

colegas do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros. 



 
 
 

 

Devo confessar-vos que para mim é um enorme prazer entregar este prémio ao 

Agrupamento de Escolas de Pombal. 

 

O Agrupamento de Escolas de Pombal é um exemplo em matéria de sensibilização para a 

importância não só da formação financeira, como de todas as matérias com ela conexas e 

que assumem a maior relevância na educação dos nossos jovens. 

 

O prémio que hoje aqui estamos a entregar é, aliás, a prova disso mesmo. A abordagem 

multidisciplinar escolhida permite a aquisição de conhecimentos de forma lúdica e em 

estreita ligação com outras áreas igualmente relevantes do currículo escolar. 

 

Sendo hoje uma das matérias inseridas na disciplina de Educação para a Cidadania, a 

educação financeira pode e deve ser abordada de forma transversal, envolvendo as 

diferentes áreas do saber e a comunidade escolar no seu todo. 

 

Não se trata por isso de um prémio que se ganhou por mera sorte. Bem pelo contrário. Tem 

que ver, apenas, com trabalho e dedicação. 

 

Em 2018 as candidaturas ao Concurso Todos Contam envolveram 91 escolas e cerca de 10 

mil alunos. Estes números fazem com que a vossa distinção tenha ainda mais valor. 

 

Este prémio - que tem sobretudo um valor simbólico - é a forma de os Supervisores 

Financeiros e o Ministério de Educação reconhecerem o valor e o trabalho que os senhores 

professores e os alunos realizaram e vão continuar a realizar, pois o projeto só agora 

começou. 



 
 
 

 

Desde o início que o Conselho de Supervisores Financeiros assumiu a Escola como uma área 

de intervenção prioritária, pois a educação sempre foi a ferramenta mais importante no 

processo de evolução. Sempre que nos deparamos com um projeto como o desenvolvido 

pela vossa Escola percebemos que essa aposta está a dar frutos e que este é o caminho 

certo.  

 

Mais uma vez muitos parabéns! 

 

Espero que continuem o excelente trabalho que têm vindo a desenvolver e que os vossos 

alunos possam beneficiar deste esforço. 

 

Ter cidadãos mais esclarecidos e mais conscientes dos seus direitos e deveres é uma tarefa 

em que todos contam e em que todos são importantes! 

 

Muito obrigado. 


