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Global Money Week Portugal envolveu mais de 10 200 crianças e jovens 

 

Entre os dias 22 e 28 de março, teve lugar a 9.ª edição da Global Money Week (GMW), uma 

iniciativa de educação financeira que foi celebrada em mais de 100 países. Em Portugal, esta 

campanha de sensibilização, cuja coordenação nacional está a cargo do Plano Nacional de 

Formação Financeira (PNFF), envolveu mais de 10 200 participantes, incluindo alunos do pré-

escolar até ao ensino secundário, de mais de 180 escolas. 

 

O lançamento mundial ocorreu na manhã do dia 22 de março e contou com a presença do 

Secretário-Geral da OCDE, Angel Gurría, e da Representante especial da Organização das 

Nações Unidas (ONU) para a Inclusão Financeira e para o Desenvolvimento, Rainha Máxima, da 

Holanda. Nesta sessão foi divulgado um vídeo com jovens de diferentes países, incluindo 

Portugal, a explicar como gerem o seu dinheiro e as suas poupanças. Assista ao vídeo aqui 

(disponível apenas em inglês). 

 

Em Portugal, as comemorações arrancaram na tarde do dia 22 de março com a realização de 

um webinar de apresentação das iniciativas previstas para esta semana, ao qual assistiram 

cerca de 80 pessoas.  

 

A 23 de março os supervisores financeiros dinamizaram o debate virtual “Poupança é 

segurança”, no qual alunos do ensino secundário do Agrupamento de Escolas João de Deus 

(Faro), do Centro de Educação e Desenvolvimento D. Maria Pia – Casa Pia de Lisboa, da Escola 

de Hotelaria e Turismo do Douro (Lamego) e da Escola Profissional Vértice (Paços de Ferreira), 

discutiram a importância da poupança, sobretudo em contextos de incerteza. Esta iniciativa 

envolveu, no total, 260 alunos distribuídos pelas quatro escolas.  

 

No 24 de março, foi dinamizado um segundo debate, “Canais digitais, riscos reais”, no qual 

foram discutidos os cuidados a observar na utilização dos canais digitais, no acesso a produtos 

e serviços financeiros. Este segundo debate contou com a participação de 190 alunos de 

quatro escolas: o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira (Aveiro), a Escola de Hotelaria 

https://globalmoneyweek.org/gmw-media/gmw2021-highlights.html
https://www.youtube.com/watch?v=d9bnhEtScYs
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e Turismo do Oeste (Leiria); a Escola Secundária Poeta Al Berto (Setúbal) e o INETE – Instituto 

de Educação Técnica (Lisboa). 

 

Para além das iniciativas promovidas pelos supervisores financeiros, há a assinalar as levadas a 

cabo pelos parceiros do Plano Nacional de Formação Financeira, bem como de diversas escolas 

de várias regiões do país. As atividades incluíram debates, jogos, webinars, concursos de 

vídeos e de cartazes, entre outras atividades. Conheça em detalhe todas as atividades aqui. 

 

https://www.todoscontam.pt/noticias/iniciativas-da-global-money-week-2021-em-portugal

