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Escolas Portuguesas com Educação Financeira   
  
A educação financeira vai integrar os programas das escolas nacionais. O objectivo principal é 
incutir nos jovens consciência e conhecimentos ao nível financeiro, contribuindo, desta forma, para 
uma atitude responsável face ao dinheiro e ao endividamento   
  
Maria Castro geral@ideiasrevistas.pt • Paulo Rascão fotografia   
  
Inspirada na experiência norte-americana, a Associação Portuguesa dos Utilizadores e 
Consumidores de Serviços e Produtos Financeiros (SEFIN), em parceria com o Instituto de Estudos 
e Desenvolvimento, desenvolveu um projecto estratégico na área da literacia financeira.   
  
O projecto, já apresentado ao Ministério da Educação, tem como principal objectivo levar até aos 
jovens que frequentam o ensino entre o 10° e o 12° anos de escolaridade uma melhor 
compreensão daquilo que são os produtos e conceitos financeiros, com vista a desenvolver a 
consciência das oportunidades e riscos financeiros e a capacidade de tomar decisões com 
conhecimento de causa.   
  
O projecto prevê que estes conteúdos possam ser extensíveis a alunos do ensino básico, com mau 
aproveitamento e sujeitos a formação complementar, através da integração de um programa em 
ambiente escolar.   
  
O projecto não está concebido como disciplina curricular obrigatória, mas sim como uma área 
complementar no horário de ensino.   
  
A Educação Financeira será prestada por instituições financeiras, serviços de aconselhamento no 
que respeita a dívidas, autoridades responsáveis pelo ensino, representantes dos consumidores, 
entre outras entidades. A matéria principal dos programas de educação financeira consistirá nos 
princípios de gestão do dinheiro, com temas que vão desde como gerir uma conta bancaria a 
preparação de orçamentos familiares e à relação com créditos e depósitos.   
  
Um dos princípios base do programa de Educação Financeira passa por apostar na formação de 
professores sobre cultura financeira, no âmbito do programa "Dolceta" http://www. 
dolceta.eu/portugal de formação de adultos. Além do ensino, o programa de literacia financeira, 
passa pelos municípios e grandes empresas portuguesas.   
  
Paralelamente a este projecto, têm-se realizado alguns projectos semelhantes na área da literacia 
financeira junto das escolas nacionais. Em Fevereiro deste ano, a Escola Secundária José Belchior 
Viegas, no Algarve, teve a sua primeira sessão de literacia financeira, no âmbito do projecto 
@ventura, resultante de uma parceria entre o Programa Escolhas e o grupo Barclays.   
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Os alunos puderam esclarecer algumas dúvidas relativas à gestão financeira, à realidade actual dos 
mercados mundiais e puderam, também, reflectir sobre algumas das dificuldades sentidas quando 
se gere um orçamento familiar.   
  
Aprender a Empreender, uma associação sem fins lucrativos congénere portuguesa da Júnior 
Achievement, também se empenha em levar às escolas programas que integram o tema de 
educação financeira, mas no sentido do desenvolvimento do empreendedorismo entre os jovens 
alunos.   
  
Este projecto existe em regime de voluntariado, em parceria com diversas empresas nacionais que 
apoiam a iniciativa e levam até às escolas dos ensinos básico e secundário alguns dos seus 
colaboradores habilitados e que falam sobre o contexto económico e ensinam aos alunos do 12º 
ano como se monta uma empresa.   
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