
Semana da Formação Financeira – Sessão Solene 

 

O Conselho Nacional de Supervisores Financeiros realizou de 25 a 29 de outubro último a 

Semana da Formação Financeira. Este ano comemoram-se os 10 anos do Plano Nacional de 

Formação Financeira, instrumento que visa contribuir para melhorar os conhecimentos e 

comportamentos financeiros da população em geral e da população em idade escolar em 

particular.  

 

 

 

A Semana iniciou-se, no dia 25 de outubro, na Escola Secundária Jorge Peixinho, no Montijo, com uma 

sessão solene dedicada à Educação Financeira nas Escolas. O evento contou, entre outras 

individualidades, com a presença dos dirigentes máximos dos Supervisores Financeiros – o 

Governador do BdP, a Presidente da ASF, o Administrador da CMVM –; e do Ministério da Educação, 

o Ministro da Educação.  

 

Do programa destaca-se o anúncio dos vencedores do CONCURSO TODOS CONTAM, com a 

presença dos elementos do júri.  

 

Assim, na categoria de “Prémios Escola” distinguiram-se os melhores projetos de Educação 

Financeira a implementar nas escolas no ano letivo 2021/2022, tendo sido atribuídos prémios aos 

projetos das seguintes escolas: 

 

• Educação pré-escolar: Agrupamento de Escolas General Serpa Pinto - Jardim de Infância de 

Cinfães; Jardim de Infância de Louredo; Jardim de Infância de Meridãos; Jardim de Infância de 

Nespereira; Jardim de Infância de Oliveira do Douro; Jardim de Infância de Santiago de Piães; 

Jardim de Infância de São Cristóvão (Cinfães); 

 

• 1.º ciclo do ensino básico: Centro de Educação e Desenvolvimento D. Maria Pia – Casa Pia de 

Lisboa (Lisboa); 

 

• 2.º ciclo do ensino básico: Agrupamento de Escolas do Cadaval - Escola Básica N.º 1 do Cadaval; 

Escola Básica do 1.º ciclo com Jardim de Infância de Chão do Sapo; Escola Básica do 1.º ciclo de 

Dagorda; Escola Básica do 1.º ciclo de Alguber; Escola Básica e Secundária do Cadaval (Cadaval); 

 

• 3.º ciclo do ensino básico: Agrupamento de Escolas do Paião - Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos 

Dr. Pedrosa Veríssimo (Paião); 

 



• Ensino secundário: Agrupamento de Escolas João de Deus - Escola Secundária João de Deus; 

Escola Básica 1.º ciclo/Jardim de Infância n.º 4 de Faro; Escola Básica 2,3 de Stº António (Faro); 

 

• Prémio de continuidade: Escola Profissional Vértice (Paços de Ferreira). 

O júri concedeu ainda menções honrosas às seguintes escolas: 

 

• Educação pré-escolar: Fundação COI (Pinhal Novo); 

• 1.º ciclo do ensino básico: Agrupamento de Escolas de Arouca - Escola Básica N.º 1 de 

Arouca (Arouca); 

• 1.º ciclo do ensino básico: Agrupamento de Escolas João da Silva Correia - EB1/JI Conde Dias 

Garcia; EB1/JI Carquejido; EB1/JI Fontainhas; EB1/JI Parrinho (São João da Madeira); 

• 2.º ciclo do ensino básico: Agrupamento de Escolas de Figueira de Castelo Rodrigo - Escola 

Básica do 1.º ciclo de Figueira de Castelo Rodrigo; Escola Básica do 1.º ciclo de Escalhão; Escola 

Básica do 1.º ciclo da Reigada; Escola Básica do 1.º ciclo Vermiosa; Escola Básica do 2.º ciclo de 

Figueira de Castelo Rodrigo; Escola Básica do 3.º ciclo e secundária de Figueira de Castelo Rodrigo 

(Figueira de Castelo Rodrigo); 

• 3.º ciclo do ensino básico: Agrupamento de Escolas Dr. Serafim Leite - Escola Básica do Parque; 

Escola Básica de Fundo de Vila; Escola Básica e Secundária Dr. Serafim Leite (São João da 

Madeira); 

• Ensino secundário: Escola Profissional de Aveiro (Aveiro). 

 

O Concurso Todos Contam atribuiu também um “Prémio Professor(a)” ao docente que se destacou na 

implementação de projetos de educação financeira em anos anteriores, tendo neste ano letivo sido 

atribuído a: 

 

• Maria Irene Ramos - Agrupamento de Escolas General Serpa Pinto - Escola Básica de Cinfães 

(Cinfães); 

 

O júri concedeu ainda uma menção honrosa à seguinte docente: 

• Helena Reis - Agrupamento de Escolas Martinho Árias (Soure). 

 

Durante a sessão solene foi também feita a apresentação do Caderno de Educação Financeira 4, 

dirigido ao ensino secundário. 

 



O Caderno de Educação Financeira 4, acompanhado por um Caderno de Apoio ao 

Professor,  procura apoiar professores e alunos na abordagem a temas definidos no Referencial de 

Educação Financeira para o ensino secundário e constitui um marco fundamental da estratégia de 

implementação da educação financeira nas escolas. Com este quarto volume da série Cadernos de 

Educação Financeira, passam a estar disponíveis materiais didático-pedagógicos para os três ciclos 

do ensino básico e para o ensino secundário. 

 

Este caderno é particularmente importante, não apenas porque tem como público-alvo destinatário os 

jovens pré-adultos, mas também porque aborda os temas financeiros de um modo mais denso e 

complexo e inclui matérias particularmente atuais, como o acesso aos produtos e serviços financeiros 

através dos canais digitais, tópico ao qual é dedicado um capítulo autónomo.  

 

O caderno aborda os temas “Planeamento e gestão do orçamento”, “Poupança”, “Crédito”, “Seguros”, 

“Sistema e produtos financeiros básicos” e “Canais digitais” de forma criativa através de situações-

problema, que se baseiam em histórias próximas da realidade dos jovens desta faixa etária. Os temas 

de educação financeira são apresentados em seis capítulos, apoiados por exercícios e dicas para pôr 

em prática os conhecimentos adquiridos que visam reforçar a adoção de atitudes e comportamentos 

financeiros adequados. 

 

A publicação deste quarto caderno resulta, tal como os já publicados para o 1.º, 2.º e 3.º ciclos do 

ensino básico, resulta da parceria, no âmbito do Plano Nacional de Formação Financeira, entre o 

Ministério da Educação, o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros (Banco de Portugal, 

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de 

Pensões) e quatro associações do setor financeiro (Associação Portuguesa de Bancos, Associação 

Portuguesa de Seguradores, Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e 

Patrimónios e Associação de Instituições de Crédito Especializado). 

 

Os Cadernos de Educação Financeira podem ser consultados em: 

https://cidadania.dge.mec.pt/literacia-financeira-e-educacao-para-o-consumo/cadernos-de-educacao-

financeira 

 

 

Do programa  constou, ainda, a assinatura, pelo Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, pelo 

Presidente do CNSF e Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, pelo Vice-Governador do 

Banco de Portugal, Luís Máximo dos Santos, pela Presidente da ASF, Margarida Corrêa de Aguiar, e 

pelo Administrador da CMVM, Rui Pinto, de um Protocolo de Cooperação para a promoção da 

Educação Financeira em contexto educativo e formativo, no âmbito do Plano Nacional de Formação 

Financeira, dando continuidade ao trabalho de cooperação, iniciado em 2011, entre Supervisores 

Financeiros e Ministério da Educação. 
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