
Webinar – Estatísticas Monetárias e Financeiras: Porque são tão 
importantes? 
 

O Ministério da Educação, através da Direção-Geral da Educação, em parceria com o 

Banco de Portugal, vai realizar mais um webinar, intitulado — Estatísticas Monetárias 

e Financeiras: Porque são tão importantes?  

 



A política monetária da área do euro, definida e implementada pelo Eurosistema, tem 

como principal objetivo a manutenção da estabilidade de preços. 

O objetivo de manutenção da estabilidade de preços é atingido, convencionalmente, 

através do controlo da oferta da moeda – emissão de notas e disponibilização de liquidez 

aos bancos; e do preço da moeda – através da definição das taxas de juro diretoras.  

Neste webinar, o Banco de Portugal apresenta as estatísticas monetárias e financeiras: 

desde a política monetária ao papel das entidades envolvidas no sistema financeiro, 

disponibiliza ferramentas que poderão enriquecer as suas aulas e apresenta o BPstat, o 

portal de estatísticas onde poderá encontrar conteúdos atuais, interativos e pedagógicos 

sobre a economia portuguesa e da área do euro. 

A economia portuguesa no contexto da União Europeia, onde a política monetária da 

área do euro se insere, é um dos temas estruturantes das Aprendizagens Essenciais da 

disciplina de Economia A, do 11.º ano de escolaridade, pelo que este webinar é dirigido 

aos docentes do grupo de recrutamento 430 – Economia e Contabilidade e tem os 

seguintes objetivos: 

• Incentivar a atualização científica do grupo de docência, cujas oportunidades 

de formação nem sempre têm estado diretamente relacionadas com a sua área 

específica de lecionação; 

• Promover o uso da Estatística enquanto “ferramenta” fundamental na análise 

da realidade económica portuguesa, europeia e mundial; 

• Fomentar a atualização científica dos professores do referido grupo, 

nomeadamente no que respeita a alguns conteúdos programáticos que têm 

apresentado novos desenvolvimentos; 

• Estimular a partilha de práticas de referência entre os professores que, sendo 

do mesmo grupo de recrutamento, se encontram em contextos educativos muito 

diversificados. 

 

Neste contexto, divulgamos o webinar – Estatísticas Monetárias e Financeiras: Porque 

são tão importantes? dirigido aos docentes do grupo de recrutamento 430 - Economia 

e Contabilidade, dos Agrupamentos de Escolas, das Escolas Não Agrupadas, das Escolas 

Profissionais, bem como dos Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo.  

O webinar vai realizar-se no dia 02 de março de 2021, às 17h30min e tem a duração 

de 1h15min. 

A participação é gratuita, sujeita a inscrição até ao dia 25.02.2021.  

A Ficha de inscrição está disponível em: https://area.dge.mec.pt/dsdcbpstat 

https://area.dge.mec.pt/dsdcbpstat


Este webinar, pela sua relevância, enquanto recurso pedagógico, irá ficar disponível nos 

sítios da Direção-Geral da Educação e do Banco de Portugal. 

De referir, ainda, que está prevista a realização de uma outra sessão online, sobre 

matérias análogas, na última semana de abril de 2021.  


