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LANÇAMENTO DO CADERNO DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA 3 
 

Lisboa, 27 de setembro de 2018 
 

____________________________________________________________ 

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

cerimónia de apresentação do Caderno de Educação Financeira 3 

 

Exmo. Senhor Chefe de Gabinete do Secretário de Estado da Educação, 

Exmo. Senhor Diretor do Agrupamento de Escolas Francisco de Arruda 

Exma. Senhora Vice-Governadora do Banco de Portugal, 

Exma. Senhora Vice-Presidente da Comissão do Mercado de Valores 

Mobiliários,  

 

Excelentíssimos representantes das entidades parceiras do Plano Nacional 

de Formação Financeira, 

 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

 

 

Permitam-me, antes de mais, que dirija uma palavra de agradecimento ao 

Agrupamento de Escolas Francisco Arruda, pelo seu generoso acolhimento 

a esta importante iniciativa. 
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Este é um dia de particular significado no calendário de atividades do 

Plano Nacional de Formação Financeira. Neste dia 27 de setembro de 

2018, celebramos o lançamento do Caderno de Educação Financeira 3, 

texto didático-pedagógico de apoio a alunos e professores do 3.º ciclo do 

ensino básico, cuja publicação marca uma etapa fundamental da 

estratégia de promoção da educação financeira nas escolas, no quadro do 

Plano Nacional de Formação Financeira. 

 

Estabelecido em 2011, o PNFF identificou desde o seu início a importância 

da inclusão e da formação financeira, ao definir como missão o aumento 

do nível de conhecimentos financeiros da população e a promoção da 

adoção de atitudes e comportamentos financeiros adequados. 

 

O reforço dos conhecimentos financeiros e a alteração de 

comportamentos e de atitudes são reconhecidos por todos os 

supervisores financeiros como objetivos ambiciosos. São desafios de 

médio e longo prazo, que implicam uma intervenção dinâmica e 

continuada junto de vários públicos-alvo, ao longo de um horizonte 

temporal alargado, de maneira a garantir ações estruturadas e resultados 

estáveis e duradouros. 

 

Neste sentido, o Plano estabeleceu como prioritários alguns pilares 

estratégicos de atuação. A promoção da educação financeira nas escolas 

foi assumida, desde o início, como uma das áreas estratégicas do Plano. 
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Esta prioridade, importa dizê-lo, está em linha com as melhores práticas 

internacionais. A OCDE considera que a educação financeira deve 

acompanhar as diferentes etapas de desenvolvimento. Desta forma, 

crianças e jovens adquirem, desde cedo, competências financeiras básicas 

relacionadas com a gestão das suas finanças. 

 

Tendo em conta a crescente complexidade dos produtos e serviços 

financeiros disponíveis no mercado, estas competências são essenciais na 

promoção de atitudes e comportamentos adequados, contribuindo para 

uma atuação esclarecida no presente e acautelando problemas de 

natureza financeira, no futuro. 

 

Foi neste contexto que, em 2013, o Plano publicou o Referencial de 

Educação Financeira, fruto de um trabalho conjunto dos três supervisores 

financeiros (o Banco de Portugal, a Autoridade de Supervisão de Seguros e 

Fundos de Pensões e a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários), e do 

Ministério da Educação, através da Direção Geral da Educação e da 

Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional. 

 

Documento orientador para a implementação da educação financeira nas 

escolas, o Referencial de Educação Financeira estabelece as matérias 

consideradas essenciais para os alunos, desde a educação pré-escolar até 

ao ensino secundário. 
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E eis-nos confrontados com um desafio pedagógico por excelência: uma 

vez decidido o que ensinar e transmitir, tornou-se imperativo definir as 

metodologias e, igualmente, os instrumentos mais adequados para o 

efeito. 

 

Assim e no âmbito de uma parceria entre os supervisores financeiros, o 

Ministério da Educação e quatro associações do setor financeiro - a 

Associação Portuguesa de Bancos, a Associação Portuguesa de 

Seguradores, a Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, 

Pensões e Patrimónios e a Associação de Instituições de Crédito 

Especializado- iniciou-se em 2014 a produção dos Cadernos de Educação 

Financeira 

 

Neste sentido, de entre o conjunto de iniciativas, todas elas da maior 

importância no suporte à implementação do Referencial, emerge a 

preparação dos materiais didático-pedagógicos necessários ao apoio a 

professores e alunos na abordagem aos temas selecionados definidos 

naquele documento orientador. 

 

Dando continuidade à linha pedagógica já vincada nos Cadernos de 

Educação Financeira 1 e 2, publicados em 2015 e 2016 e dirigidos aos 1.º e 

2.º ciclos do ensino básico, o Caderno de Educação Financeira 3 aborda os 
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relevantes temas do “Orçamento familiar”, da “Poupança”, do “Crédito”, 

dos “Seguros” e do “Sistema financeiro” 

 

A publicação do Caderno de Educação Financeira 3 representa um 

importante passo em frente na capacitação dos jovens para a tomada de 

decisões financeiras esclarecidas ao longo da sua vida.  

 

Mas constitui também um marco fundamental da estratégia de promoção 

da educação financeira nas escolas, na medida em que conclui a 

disponibilização de manuais de educação financeira para todo o ensino 

básico. 

 

A educação financeira nas escolas continuará a ser uma prioridade para o 

Plano. Fecha-se assim um ciclo, mas inicia-se outro, com o lançamento em 

breve do quarto Caderno de Educação Financeira, dirigido aos alunos do 

ensino secundário. 

 

Além disso, continuará a ser uma preocupação do Plano o 

acompanhamento da implementação dos Cadernos de Educação 

Financeira nas escolas do ensino básico. 

 

Neste contexto, importa realçar um primeiro exercício de avaliação de 

impacto dos CEF 1 e 2, em curso no ano letivo 2017/2018 e que envolveu 

alunos de 22 turmas, dos 1.º e 2.º ciclos do ensino básico, do 
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Agrupamento de Escolas Fernando Pessoa, e que o Plano pretende 

alargar, estendendo-o a outras escolas, de forma a apurar a adequação 

dos conteúdos e metodologias em sala de aula. 

 

E neste espírito, simultaneamente de satisfação pelo trabalho 

desenvolvido e de confiança perante a continuidade dos projetos em 

curso e os desafios futuros, termino agradecendo a todas as instituições 

integrantes deste projeto, pelo seu envolvimento, disponibilidade e 

colaboração, fatores determinantes sem os quais não teria sido possível 

levar a bom porto este projeto que nos uniu. 

 

 

Muito obrigado. 


