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Introdução 

 

 Neste trabalho aborda-se o tema da Comunicação da Educação Financeira para crianças e 

jovens portugueses, com o objectivo de identificar e promover as melhores práticas comunicacionais 

aplicáveis aos programas educativos nesta área. A pergunta de partida que deu azo a esta 

investigação foi: que conteúdos e estratégias comunicacionais são usados pelos Programas de 

Educação Financeira (PEFs) em Portugal destinados ao público infanto-juvenil? Para tentar 

responder a esta questão, usei métodos quali-quantitativos de recolha de dados, nomeadamente a 

análise de conteúdo e a entrevista a especialistas na área. 

 O tema da Educação Financeira tem uma importância fulcral para os consumidores ao muni-

los de juízo crítico e ao consciencializá-los da crescente complexificação do mercado, da maior 

quantidade de informação a processar e dos produtos financeiros disponíveis (OCDE, 2009:3). 

Adquire especial relevância no contexto de crise internacional em que nos encontramos, que veio dar 

origem a uma necessidade de novos conhecimentos e skills para a enfrentar (Vieira, 2012:2). No 

contexto português destacam-se alguns factores que motivam a Educação Financeira: por uma lado, 

a evolução demográfica, económica e política, reflectidas no desenvolvimento e liberalização do 

mercado financeiro, na maior facilidade na obtenção de crédito e na forte concorrência entre as 

instituições financeiras (Henriques, 2010:173), por outro lado, os baixos níveis de literacia financeira 

da grande maioria da população portuguesa associados a percepções incorrectas, mas não obstante, 

generalizadas de conceitos financeiros quotidianos (idem, pp.174-175). Esta importância acresce se 

considerarmos particularmente as crianças e os jovens, populações mais vulneráveis, ao serem 

frequentemente o alvo de e influenciadas por anúncios publicitários e com especial necessidade 

deste tipo de educação – pois, ao contrário da Educação Financeira dirigida a adultos, que, amiúde, 

pretende corrigir ou compensar por comportamentos financeiros insensatos, a Educação Financeira 

dirigida a crianças e jovens procura fornecer-lhes o empowerment de que estes carecem, devendo 

ser prescritiva, preventiva, potenciadora de um (bom) desenvolvimento e administrada em larga 

escala (McCormick, 2009:70).  

 A Literacia Financeira é a posse de conhecimento e competências financeiras, sendo a 

Educação Financeira o meio para atingir essa capacidade (idem, pp.71). Assim sendo, a Educação 

Financeira pressupõe um processo comunicativo que se enquadra naquilo a que se designa por 

Marketing Social: "a adaptação de tecnologias do marketing comercial a programas concebidos para 

influenciar o comportamento voluntário de audiências alvo para melhorar o seu bem-estar e aquele da 

sociedade da qual fazem parte" (Andreasen, 1994:110). 

Assim, com este trabalho espero vir a contribuir para um conhecimento numa matéria ainda 

pouco estudada e de premente importância: a relação entre a comunicação no âmbito do Marketing 

Social e a Educação Financeira. 
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 Vários autores e instituições têm-se interessado por este tema. O Banco de Portugal (2011) 

abordou a Educação Financeira num contexto de crise e sobreendividamento, Braunstein e Welch 

(2002) dedicaram-se à necessidade deste tipo de Educação, Zimmerman (2008) escreveu sobre o 

crescimento dos PEFs no mundo, Ribeiro (2011) e Willis (2008) discutiram a eficácia dos PEFs, o 

Conselho Nacional de Supervisores Financeiros (2010) elaborou o Plano Nacional de Formação 

Financeira, Piaget (1964) e Ribeiro (2001) teorizaram sobre o conceito de criança e de jovem, 

Andreasen (1994) e Brookes (1997) exploram o conceito de Marketing Social, Rego (2010) e 

Sebastião (2009) assinalaram a importância da comunicação e Clark e d'Ambrosio (2003), Singh e 

Venkataramani (2012), Lyons e Neelakantan (2008) realçaram a importância da Educação 

Financeira. 

 Os objectivos específicos deste trabalho são: 1) identificar os PEFs mais dirigidos a crianças 

e jovens em Portugal; 2) identificar os seus conteúdos e as suas estratégias comunicacionais; 3) 

indicar as melhores práticas destes PEFs; 4) analisar a sua eficácia e mecanismos de avaliação;  

 Em termos da estrutura deste trabalho, após este capítulo introdutório, segue-se um dedicado 

ao enquadramento teórico onde se desenvolvem os assuntos tratados pelos autores e instituições 

referidos. Seguido de um capítulo alusivo à exposição da metodologia utilizada. O sequente é relativo 

à apresentação e discussão dos resultados. Por fim, apresentam-se as conclusões do trabalho, bem 

como as referências consultadas e os apêndices de interesse.  
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1. Enquadramento Teórico 

 

 1.1. A Educação Financeira num Contexto de Crise e Sobreendividamento 

 

 A Educação Financeira é aquela que tem como objectivo ensinar a Literacia Financeira, 

definindo-se esta última como "a capacidade de fazer julgamentos informados e tomar decisões 

efectivas tendo em vista a gestão do dinheiro", segundo a National Foundation for Educational 

Research apud (Banco de Portugal, 2011:5). No contexto de crise internacional em que vivemos a 

necessidade da Educação Financeira torna-se ainda mais premente, devido à escassez de riqueza e 

à instabilidade do mercado financeiro, que aumenta o nível de risco dos créditos e investimentos sem 

que tal seja facilmente perceptível para o consumidor. Quanto maior for a Literacia Financeira, mais 

facilmente se dará a retoma económica, podendo prevenir-se crises vindouras (Banco de Portugal, 

2011:6), especialmente em Portugal, onde se verificam altos níveis de endividamento (127% em 

2007) associados a baixos níveis de poupança (7,2% do rendimento disponível em 2007) dados da 

Plataforma Barómetro Social. 

 Outros factores motivam também a necessidade de Educação Financeira, mesmo fora de 

tempos de crise: problemas que afectam os consumidores, como práticas abusivas por parte de 

instituições financeiras (como juros demasiado elevados ou cobrança de taxas excessivas); 

mudanças demográficas e sociais como a crescente diversidade da população, levantando barreiras 

linguísticas e culturais ou o acesso ao crédito por pessoas cada vez mais jovens (Braunstein e Welch, 

2002:445) e avanços tecnológicos, como a expansão da internet como meio de comunicação e de 

comércio e desenvolvimentos nas técnicas de marketing (marketing directo, data mining...) que, 

quando mal utilizados, levam os consumidores a "adquirir produtos de que não precisam ou que são 

inapropriados para as suas circunstâncias" (Braunstein e Welch, 2002:446). 

 

 1.2. A Educação Financeira no Mundo 

 

 Um dos instrumentos de literacia financeira mais frequentes no mundo no que toca às 

crianças e aos jovens é a Conta Poupança para Crianças (CPC) pois este tipo de acção apresenta 

várias vantagens: incita o desenvolvimento económico e social das crianças e suas famílias; inculca 

nas crianças um hábito de poupança; abrange, propositadamente, crianças de famílias de baixo e de 

moderado rendimento, numa tentativa de reduzir a pobreza; permite a acumulação de riqueza (em 

sítios onde, porventura, não haja nenhuma); ajuda a combater o abandono escolar, e proporciona um 

meio de pagar estudos superiores; assim como de aceder a tratamento médico oneroso; aumenta a 

literacia financeira das crianças detentoras de uma CPC e reduz a disparidade entre ricos e pobres 

Zimmerman (2008:2-3).  

 De acordo com este mesmo autor tem-se verificado, recentemente, a propagação deste tipo 

de conta um pouco por todo o mundo, quer em países desenvolvidos, quer em países em vias de 
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desenvolvimento. Alguns dos países onde estes programas estão presentes são: a Mongólia, 

Singapura, Porto Rico, o Gana, Samoa, a Índia, o Nepal, o Afeganistão, o Bangladeche, Salvador, 

Uganda, Chile, a Tailândia, Papua Nova Guiné, a Bolívia, o Quénia, o Sri Lanka, a Austrália, o 

México, a Etiópia, o Reino Unido, os EUA, o Equador, o Zimbábue e a Coreia do Sul. Esta 

diversidade pode ser explicada pela multiplicidade das características das CPCs, tais como: o baixo 

custo (para os titulares da conta); incentivos financeiros pela abertura e manutenção da CPC; a 

segurança de depósito das poupanças (numa instituição, por oposição a guardar o dinheiro em casa); 

a possibilidade das crianças controlarem a CPC elas próprias; as restrições ao uso irresponsável das 

poupanças; a abertura das CPCs aquando do nascimento das crianças e consequente plataforma de 

poupança vitalícia; a progressividade (melhores condições para os mais desfavorecidos); e a  

universalidade da população abrangida (idem, pp.5-26). 

 É, no entanto, necessária alguma precaução na assunção de boa-fé por parte de todos os 

provedores de CPCs. Geralmente estes são ou entidades governamentais, ou ONGs sem fins 

lucrativos ou bancos comerciais. Estes últimos, Zimmerman nota, podem providenciar CPCs de forma 

inescrupulosa, visando fidelizar clientes desde tenra idade (superando a concorrência) de modo a 

aumentar lucros e direccionar estes jovens clientes a outro tipo de produtos financeiros tais como 

créditos ou seguros, uma vez mais, de forma a aumentar os lucros.   

 

 1.3. A Eficácia dos Programas de Educação Financeira 

 

 Willis levanta algumas dúvidas em relação à eficácia dos PEFs. Segundo este autor, as 

pessoas que a eles se sujeitam podem não ser representativas da população em geral e o facto de 

reportarem sobre si próprias, conjugado com enviesamentos de memória e com alguns 

tendencionalismos inerentes ao ser humano (conformidade e excesso de confiança), podem 

introduzir erros na investigação (Willis, 2008a:425-430). A própria investigação pode estar mal 

direccionada ao aferir resultados em vez de comportamentos: "as decisões são, portanto, observadas 

usualmente apenas após serem tomadas, efectivamente observando-se resultados em vez de 

comportamentos" (idem, pp. 431).  

 Contudo este autor reconhece que, mesmo se os PEFs não aumentam a literacia financeira 

de forma estatisticamente significativa, contribuem para uma melhora efectiva no comportamento 

(tomada de decisões financeiras acertadas) das pessoas através da familiarização destas com 

conceitos e transacções financeiras. Por outro lado, conclui que a literacia financeira mediada por um 

conselheiro pro bono, pode ser uma opção viável (ibidem, pp. 456-458) e conclui que outra maneira 

de solucionar o problema seria diminuindo a necessidade de literacia financeira das pessoas, através 

de alterações das práticas das instituições financeiras, tais como: decisões por-defeito em certos 

casos, maior transparência, criação de incentivos, maior responsabilidade legal e regulação (Willis, 

2008b:54). 
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 Ribeiro realizou um estudo aos alunos do 3º e 4º anos de 2 escolas portuguesas, antes e 

após a ocorrência de um PEF, por parte de uma instituição bancária, para os alunos mencionados. O 

seu estudo teve por objectivo "a compreensão da formação do pensamento financeiro infantil, bem 

como o desenvolvimento e a avaliação de estratégias eficazes de literacia financeira junto das 

crianças e dos respectivos agentes socializadores" (Ribeiro, 2011:10), sendo, portanto, pertinente 

averiguar a sua eficácia. A idade dos sujeitos (8 a 12 anos) revelou ser uma idade crítica na formação 

de estruturas cognitivas que permitem a compreensão dos conceitos financeiros abordados (como 

dinheiro, gestão, poupança), e no começo da adopção de comportamentos financeiros (como o 

recebimento de mesada ou semanada), o que sugere um limite etário propício para a Educação 

Financeira. 

 O PEF surtiu efeitos na consciencialização da importância da poupança (em particular que é 

melhor começar a poupar agora), na mudança de crenças e atitudes a ela associadas (p.ex. que uso 

dar ao dinheiro poupado) e no aumento do próprio comportamento de poupança. A noção de dinheiro 

cristalizou-se e houve um aumento no interesse por assuntos financeiros (revelado por um aumento 

na conversa acerca desse tema com pais e amigos). 

 Por outro lado esse estudo também demonstrou a existência de comportamentos, crenças e 

atitudes financeiramente salutares, antes mesmo da aplicação do PEF, em percentagens 

significativas dos sujeitos. Exemplos disso incluem tópicos como: a noção de que um emprego é a 

melhor maneira de obter dinheiro; e a forma como as crianças julgam a importância do dinheiro. 

 Outros efeitos globais interessantes do estudo foram o efeito de contágio, isto é, gerou-se 

divulgação de informação entre os alunos que participaram no PEF e os que não, através de word of 

mouth; e o efeito da redução da ignorância, explícito no número de não respondentes e de 

respondentes «não sei», que diminuiu, quer a favor de uma resposta sensata quer não. Isto indica 

que um PEF pode ter um alcance maior do que o público que atinge directamente; e que má 

informação também pode ser propagada e aprendida, imbuindo o receptor de uma autoconfiança que 

pode ser desinibidora de comportamento nocivo. 

 Tenaglia apurou que os PEFs são eficazes em determinadas circunstâncias: quando têm um 

âmbito muito específico, quando são aplicados imediatamente antes da tomada da decisão financeira 

e quando os indivíduos interagem uns com os outros (Tenaglia, 2010:10-11). 

 McCormick conclui "Infelizmente, não encontrámos evidências conclusivas de que, em geral, 

programas de educação financeira de facto levem a maior conhecimento financeiro, e, 

derradeiramente, a melhor comportamento financeiro. Mas, isto não é o mesmo que afirmar que eles 

não o fazem ou não são capazes de o fazer" (McCormick, 2009:73, apud Hathaway e Khatiwada, 

2008:19) o que acreditando nos autores acima mencionados que registaram resultados palpáveis, 

leva à conclusão de que pelo menos alguns PEFs são eficazes (e necessariamente alguns não) e 

que a avaliação da eficácia dos PEFs não é trivial nem clara.   
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 1.4. O Plano Nacional de Formação Financeira 

 

 A importância da Educação Financeira em Portugal já despertou o interesse das mais altas 

entidades envolvidas na vida financeira do país. O Plano Nacional de Formação Financeira foi 

formado pelo Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, constituído por membros do Banco de 

Portugal (BdP), da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e do Instituto de Seguros 

de Portugal (ISP). Este Plano, entre outros objectivos, pretende enquadrar, dinamizar e difundir PEFs 

(quer destinados a crianças e jovens quer não) em Portugal. Decorrerá entre 2011 a 2015, no 

seguimento de um Inquérito à Literacia Financeira dos Portugueses realizado em 2010, que apurou 

lacunas nas áreas da inclusão financeira, planeamento de despesas e poupança, hábitos de gestão 

da conta bancária, escolha de produtos bancários e compreensão financeira. 

 

 1.5. O Conceito de Criança e de Jovem 

 

 O conceito de criança e de jovem é algo difuso e passível de ser interpretado mediante várias 

perspectivas, entre elas, a bio-psicológica, a legal e a educacional.  

 Do ponto de vista bio-psicológico, Piaget vem esclarecer que a maturidade (directamente 

proporcional à idade cronológica) por si só não chega para classificar uma pessoa como criança, 

jovem ou adulto. O desenvolvimento cognitivo passa por 4 estágios em que se assimilam e 

acomodam diversas estruturas, processos e operações sem os quais não se pode progredir para o 

estágio seguinte. Estes estágios são: o sensório-motor (do nascimento até aos 2 anos); o pré-

operacional (dos 2 aos 7 anos); operatório-concreto (dos 7 aos 11 anos); e o operatório-formal (a 

partir dos 11 anos) (Piaget, 1964:20-24). 

 Do ponto de vista legal tanto a ONU como o Estado Português consideram criança qualquer 

indivíduo com idade inferior aos 18 anos. 

 Do ponto de vista educacional os indivíduos consideram-se aptos para o 1º ano de 

escolaridade aos 6 anos de idade. A escolaridade obrigatória termina no 9º ano (aproximadamente 

aos 15 anos), o ensino secundário no 12º ano (aproximadamente 18 anos) e uma licenciatura de 3 

anos terminaria assim aos 21 anos. 

 O conceito de jovem tampouco reúne consenso. Tem-se que é uma fase entre "criança" e 

"adulto" (embora autores haja que defendam a existência de uma outra fase - a "adolescência" - entre 

esta e "criança"). Alguns critérios para definir juventude incluem: o etário, os "eventos de transição" e 

os valores e identidades sócio-geracionais. 

 Do ponto de vista etário Ribeiro encontrou uma grande diversidade de critérios, com 

sociólogos diferentes a definem a juventude como começando tão cedo quanto os 12 anos de idade e 

terminando tão tarde quanto os 28 anos de idade (Ribeiro, 2001:15). 

 Os eventos de transição realçam a ideia de que tornar-se adulto não depende da idade de 

forma linear, mas de 4 eventos marcantes na vida das pessoas que podem ocorrer mais cedo ou 
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mais tarde. São estes: "deixar a casa da família; começar a trabalhar ou ir para a faculdade; 

estabelecer uma relação duradoura por via do casamento ou coabitação; e tornar-se pai (mãe)" 

(idem, pp. 17). 

 A definição de jovem implica também que este grupo de pessoas se reveja como pertencente 

à juventude e não pertencente a outros grupos (como a infância e o estado adulto), o que implica, 

para além de uma idade em comum, valores, interesses, problemas e projectos em comum (ibidem, 

pp. 29). 

 Neste trabalho aborda-se a comunicação destinada às crianças e à camada mais jovem dos 

jovens, pelo que se considera criança ou jovem os indivíduos com idades compreendidas entre os 6 e 

os 19 anos. 

 

 1.6. A Comunicação numa Óptica de Marketing Social 

 

 Comunicar etimologicamente significa "pôr em comum". Dos diversos tipos de comunicação 

que existem aquela que se insere no âmbito da comunicação de PEFs designa-se por Comunicação 

numa óptica de Marketing Social. O Marketing Social segundo Andreasen é a: "a adaptação de 

tecnologias do marketing comercial a programas concebidos para influenciar o comportamento 

voluntário de audiências alvo para melhorar o seu bem-estar e aquele da sociedade da qual fazem 

parte" (Andreasen, 1994:110).  

 Mas mudar comportamentos é árduo. Há maiores probabilidades disso acontecer quando o 

novo comportamento apresentar tantas das seguintes características quantas possíveis: deve ser 

vantajoso em relação ao que já existe; deve ser compatível com as normas sociais; não deve ser 

demasiado complexo; deve poder ser "experimentado"; deve ser possível observar outros a fazê-lo ou 

usá-lo. O enfoque principal do Marketing Social recai sobre a audiência a que tenta chegar - em 

particular, sobre as barreiras que separam esta audiência da adopção do comportamento pretendido 

(Brookes, 1997:3-4). 

 O conceito de Marketing Mix tradicional (os quatro 'P's: Product, Price, Place e Promotion) 

continua a ter proeminência e é adaptado ao Marketing Social com a adição de mais um 'P': Policy. O 

product representa o comportamento desejado, assim como os benefícios que lhe estão associados, 

objectos tangíveis e serviços que suportam essa mudança de comportamento. O price representa o 

custo (financeiro, temporal, psicológico ou em termos de tempo despendido) ou as barreiras que a 

audiência enfrenta ao mudar o comportamento pretendido. O place é o local onde o comportamento 

terá lugar, ou onde a audiência acede aos produtos ou serviços associados à mudança de 

comportamento ou ainda o local onde a audiência pensa sobre o assunto. A promotion representa as 

mensagens, materiais, canais e actividades que vão efectivamente atingir a audiência. E por fim a 

policy refere-se às leis e regulamentações que podem influenciar o comportamento desejado (idem, 

pp. 4-5). 

 A mudança de comportamento efectiva ocorre por fases: primeiro a audiência não tem noção 

de que existe um problema, e é necessário mostrar-se o problema; depois da audiência se aperceber 
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do problema, é necessário remover as barreiras à mudança do comportamento (tarefa na qual o 

Marketing Social é particularmente útil). Em qualquer altura só uma pequena parte dos indivíduos da 

audiência estará pronta a tomar acção, facto pelo qual é preciso ter expectativas realistas sobre o que 

o programa de Marketing Social pode fazer e a audiência pode aceitar (ibidem, pp.5). 

 Brookes propõe 6 fases no "processo de Marketing Social": Descrição do Problema; 

Condução da Pesquisa de Marketing; Criação da Estratégia de Marketing; Planeamento da 

Intervenção; Planeamento da Monitorização e da Avaliação do Programa; e Implementação das 

Intervenções e da Avaliação (Brookes, 1997:7-11). 

 É no entanto importante ter presente que o Marketing Social é supostamente empregue por 

quem pretende realizar o "bem social". A noção de "bem social" é subjectiva e susceptível de ser mal 

apropriada por grupos possuidores de noções éticas significativamente diferentes das da sociedade 

em geral. Uma reflexão ética dos programas de Marketing Social é imprescindível (Andreasen, 

1994:113). De facto, observei, durante a pesquisa realizada para este trabalho, que entidades 

financeiras como bancos e seguradoras, por vezes entendem por "bem social", no âmbito de 

Programas de Educação Financeira que proporcionam ao público, encorajar as pessoas a adquirirem 

serviços seus, tais como contas poupança ou apólices de seguro, obtendo assim algum proveito 

económico associado à educação que proporcionam. A lei portuguesa não proíbe tal conduta, 

cabendo então a decisão acerca da sua rectidão ética somente a estas entidades com potenciais 

conflitos de interesse. 

 

 1.7. A Importância de Bem Comunicar a Educação Financeira 

 

 "A comunicação é, pois, uma condição sine qua non da vida social (...) Sem comunicação, 

«não pode haver organização, gestão, cooperação, motivação, vendas, oferta ou procura, marketing 

ou processos de trabalho coordenados. [...] De facto, uma organização humana é simplesmente uma 

rede comunicacional" (Rego, 2010:25 apud Weick, 1987; Orlikowski e Yates, 1994; Clampitt, 2001 e 

Wiio, 1995:95-96). Isto também se aplica à comunicação da educação: seria de todo impossível 

ocorrer a transmissão de conhecimento e competências de uma pessoa para outra (ensino (Teixeira 

et al., 2009:62-63)) sem o processo de "pôr em comum" (comunicação). Esta ligação entre os dois 

conceitos implica que o sucesso da educação deriva, em parte, do sucesso da comunicação. "Importa 

melhorar [a comunicação] para enriquecer a vida pessoal, social e organizacional" (Rego, 2010:52); 

de forma continuada ao longo da vida - "a comunicação é um fenómeno que tem acompanhado o 

homem ao longo de toda a sua existência (...) desde os primórdios que a base da vida do homem é a 

comunicação" (Sebastião, 2009:17) - e de facto a aprendizagem e os problemas financeiros também 

acompanham o indivíduo ao longo da sua vida "uma carência de educação financeira pode resultar 

nos trabalhadores começarem a poupar demasiado tarde na vida e a poupar demasiado pouco para 

alcançarem os seus objectivos de reforma (...) uma carência de informação pertinente à distribuição 

de risco-recompensa dos diversos investimentos pode levar os trabalhadores a alocar mal os seus 

portefólios de reforma" (Clark e d'Ambrosio, 2003:2). 
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 A educação é um factor de grande importância para a formação da visão do mundo das 

pessoas, o que se repercutirá nas suas vidas quotidianas. Esta visão do mundo inclui 5 dimensões 

fundamentais: a vida, o mundo, o conhecimento, o ser humano e os valores (Gurson e Celik, 

2011:15).  

 O conhecimento financeiro é crítico em qualquer uma das suas três dimensões: habilidade 

numérica, conhecimento financeiro básico e atitudes em relação a decisões financeiras (Singh e 

Venkataramani, 2012:6), e a "educação financeira pode ajudar tais agregados familiares a resolver os 

seus erros. Por outras palavras, a ligação entre teoria e educação é clara - a teoria financeira 

normativa define o objectivo e a educação financeira ajuda os agregados familiares que cometem 

erros a mudar o seu comportamento para alcançar esse objectivo" (Lyons e Neelakantan, 2008:107). 

 Naturalmente o público infanto-juvenil, menos sábio e mais vulnerável, será o ponto de 

partida de uma actuação responsável. 
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2. Metodologia 

 2.1. Planeamento 

 

 Para responder à questão de partida: que conteúdos e estratégias comunicacionais são 

usadas pelos Programas de Educação Financeira para educar o público infanto-juvenil? É 

conveniente delinear os seguintes objectivos:  

1) Identificar os PEFs mais dirigidos a crianças e jovens em Portugal; 

2) Identificar os seus conteúdos e as suas estratégias comunicacionais;  

3) Indicar as melhores práticas destes PEFs;  

4) Analisar a sua eficácia e mecanismos de avaliação;  

 Começa-se por fazer uma "pesquisa exploratória" do universo de PEFs dirigidos a crianças e 

jovens em Portugal. Impõe-se seguidamente a pergunta: quais são os seus conteúdos e estratégias 

comunicacionais? E ainda: que pontos em comum têm estes programas? Quais são, nestes 

programas, os indicadores das melhores práticas ao nível da Educação Financeira? Finalmente 

comenta-se a eficácia que estes programas pretendem atingir, analisando-se também os 

mecanismos de avaliação dos resultados que se obtêm e os próprios resultados. 

 Os três primeiros objectivos remetem então para o problema da metodologia mais apropriada. 

Essa metodologia insere-se numa perspectiva filosófica Pragmaticista com uma vertente Advocatório-

Participativa, dado o objectivo pragmático deste trabalho, aliado à natureza económica e política do 

tema (Creswell, 2008:5-11). 

 Assim sendo o método de pesquisa que se vai usar é o misto quali-quantitativo sequencial 

explanatório (idem, pp.211), porque utiliza "os fortes de ambas, qualitativa e quantitativa, as 

pesquisas. Para além disso, os problemas adereçados pelos investigadores das ciências sociais e de 

saúde são complexos, e o uso de abordagens ou qualitativas ou quantitativas por si só  é inadequado 

para adereçar essa complexidade. (...) Finalmente há mais sabedoria a ser ganha da combinação de 

pesquisa ambas qualitativa e quantitativa do que de qualquer delas por si só. O seu uso combinado 

providencia uma compreensão expandida dos problemas de investigação" (Creswell, 2008:203). 

 Seguindo esta linha de pensamento, as técnicas de obtenção de dados que serão usadas são 

a análise de conteúdo (quantitativa) - realizada entre março e maio - seguida da entrevista a 

especialistas semi-estruturada (qualitativas) - durante abril e maio. 

 A análise de conteúdo é "uma técnica que visa a sistematização de informação, de acordo 

com a aplicação de processos de codificação, categorização e inferência permitindo um alcance 

analítico de natureza quantitativa e/ou inferencial, consoante os objectivos e técnicas de análise. (...) 

a análise de conteúdo faz recurso de instrumentos conceptuais como as hipóteses, as categorias, os 

indicadores e as unidades de análise" (Espírito Santo, 2010:66). As suas vantagens são a 

"sistematização ou no encontrar de tendências, intenções, conteúdos manifestos ou não manifestos, 
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regularidades, singularidades da comunicação, quer aos níveis do estilo ou forma e/ou quer ao nível 

dos conteúdos comunicacionais" (idem, pp.69).   

 Na entrevista a especialista semi-estruturada "o investigador conduz entrevistas cara-a-cara 

com os participantes, entrevista os participantes por telefone (...) Estas entrevistas envolvem 

questões não-estruturadas e geralmente de resposta aberta que são diminutas em quantidade e 

intencionadas a solicitar os pontos de vista e opiniões dos respondentes" (Creswell, 2008:181). As 

suas vantagens são ser "útil quando os participantes não podem ser directamente observados; os 

participantes podem fornecer informação histórica; permite ao investigador controlo sobre a linha de 

questionamento" (idem, pp. 179). 

 O corpus de análise deste trabalho consiste nos Programas de Educação Financeira 

destinados a crianças e jovens, em Portugal, na última década; e a especialistas responsáveis ou 

relacionados com os programas com melhores práticas desse grupo. Ou seja, numa fase inicial, 

tenta-se tomar conhecimento daquilo que se realiza em Portugal, actualmente ao nível da Educação 

Financeira para crianças e jovens. Numa fase posterior, restringe-se o foco da análise àqueles PEFs 

que entendo que desenvolvem as melhores práticas educacionais e comunicativas (e aos 

especialistas por detrás deles); estes programas são vencedores do concurso “Todos Contam” 

organizado pelo Conselho Nacional de Supervisores Financeiros.   

 

 2.2. Execução 

 

 A primeira fase de pesquisa, de âmbito exploratório, revelou cerca de 40 Programas de 

Educação Financeira realizados (ou ainda a decorrer) desde 2006, em Portugal, maioritariamente 

administrados por 4 tipos de entidades: bancos ou outras instituições financeiras (com fins lucrativos), 

universidades e escolas, o Estado e associações sem fins lucrativos (p. ex. de solidariedade social, a 

DECO, etc...). Estes programas destinam-se ou a uma faixa etária infanto-juvenil ou à generalidade 

da população. No primeiro caso tendem a decorrer em escolas e universidades (através, mais 

comumente, de acções de formação), enquanto que no segundo é mais prevalente a divulgação 

online (através de websites próprios). 

 Esta primeira fase de pesquisa revelou também a existência de um Plano Nacional de 

Formação Financeira, já mencionado no enquadramento teórico, em que uma das acções 

desenvolvidas foi a realização de um concurso - o concurso "Todos Contam" - cujo objectivo era 

"premiar os melhores projectos de formação financeira que irão ser implementados nas escolas 

durante o ano letivo 2012/2013", sendo os critérios de avaliação "a qualidade pedagógica e científica 

(5 valores), a criatividade e relevância (5 valores), o envolvimento da comunidade escolar (4 valores), 

a viabilidade e exequibilidade (4 valores) e a utilização do Portal Todos Contam (2 valores)" e o júri 

"composto por membros do Comité Consultivo do Plano Nacional de Formação Financeira e 

representantes do Ministério da Educação e Ciência, nomeadamente da Direção-Geral da Educação 

e da Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional" (Conselho Nacional de 

Supervisores Financeiros, 2013:25). 
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 A competência desta entidade (criada com o propósito, justamente, de fomentar a formação 

financeira), a actualidade deste concurso e a sua dimensão e representatividade: "59 candidaturas, 

envolvendo aproximadamente 190 escolas e 17 000 alunos. Registou-se uma elevada dispersão 

geográfica das candidaturas recebidas, tendo-se verificado a participação de escolas de todos os 

distritos de Portugal continental, com excepção de Bragança e da Guarda. Foi também recebido um 

projeto da Região Autónoma dos Açores" (idem, pp.26); em que os prémios eram atribuídos de forma 

"estratificada por nível de ensino", e consequentemente por idade (1 para cada ciclo do ensino 

primário e básico, outro para o ensino secundário e um para o ensino especial)  levou à decisão - 

pela minha parte e da parte da minha Orientadora - de focar a análise do presente trabalho nos PEFs 

vencedores deste concurso, acreditando que os traços em comum nestes PEFs corresponderão às 

melhores práticas ao nível de PEFs para crianças e jovens, em Portugal, actualmente. Estes PEFs 

foram atribuídos às seguintes escolas: para o 1º ciclo ao "Agrupamento de Escolas General Serpa 

Pinto - Cinfães"; para o 2º ciclo à "Escola Básica e Secundária de Fontes Pereira de Melo, distrito do 

Porto"; para o 3º ciclo ao "Agrupamento de Escolas de Almodôvar, distrito de Beja"; para o ensino 

secundário ao "Inetese – Instituto de Educação Técnica de Seguros polo de Lisboa, distrito de 

Lisboa"; e para o ensino especial ao "Colégio Salesiano de Poiares, distrito de Vila Real"; doravante 

referidos apenas por: Cinfães; Fontes Pereira de Melo; Almodôvar; Inetese; e Salesianos, 

respectivamente. 

 Assim sendo a análise de conteúdo incidiu sobre o vídeo (disponível em: 

"http://www.youtube.com/watch?v=IG3yewi-3z4") apresentado pelas escolas vencedoras do concurso 

"Todos Contam", no âmbito da cerimónia de entrega de prémios, simbolicamente decorrida no dia 31 

de Outubro de 2012 (Dia Mundial da Poupança) no Páteo da Galé em Lisboa, porque este vídeo, 

dado o seu âmbito, constitui um elemento comunicativo ímpar, uma vez que é pertinente à totalidade 

de cada um dos programas (e não apenas a parte deles); e que põe em igualdade de circunstâncias 

cada um dos programas (cada escola tinha o mesmo objectivo de apresentar o seu programa ao 

mesmo público, no mesmo dia), o que ajuda a reduzir enviesamentos na análise. A análise de 

conteúdo consistiu na elaboração de 2 tabelas. A primeira pertinente à apresentação dos 5 PEFs, em 

que as categorias de análise foram: "Objectivos", "Instrumentos", "Parcerias", "Espaço", "Tempo" e 

"Auto-referência", dando uma ideia geral das áreas sobre as quais se comunicaram estes PEFs. A 

segunda tabela pertinente ao conteúdo específico presente nos PEFs, com as seguintes categorias: 

"Objectivos" (com subcategorias "Positivos", "Neutros" e "Negativos"), "Procedimentos", 

"Características" e "Conceitos Financeiros". As unidades de registo foram as palavras e expressões 

(em forma escrita em 4 dos PEFs e em forma escrita e voz no outro) e, como não se observaram 

diferenças significativas entre a presença indicadores de um só tipo de registo numa dada categoria 

ou subcategoria, omitiram-se de forma a melhorar a apresentação das tabelas. Foi registada a 

frequência dos indicadores em todas as categorias excepto na categoria "Objectivos" da Tabela 

"Apresentação" porque esta categoria regista de forma extensiva (e qualitativa) os objectivos de cada 

PEF, existindo uma categoria "Objectivos" na Tabela "Conteúdos" de teor quantitativo.  
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 No que diz respeito às entrevistas aos responsáveis por estes PEFs, apenas 3 dos 5 

aceitaram responder (Carla Luísa Ferreira, Coordenadora do Projecto de Cinfães - categoria de 1º 

ciclo, no dia 2 de Maio de 2013; Maria Helena Mendonça da Silva Martins, Professora Responsável 

pelo PEF de Fontes Pereira de Melo - categoria de 2º ciclo, no dia 7 de Maio de 2013; e Sara Serra, 

Coordenadora do PEF do Inetese - categoria de ensino secundário, no dia 9 de Abril de 2013), não 

tendo havido resposta alguma por parte dos outros 2 especialistas contactados. As entrevistas 

tentaram apurar não só os conteúdos, estratégias comunicacionais, eficiência e resultados dos PEFs, 

bem como perceber os porquês desses itens, e elucidar acerca do contexto em que os PEFs se 

desenvolvem e opiniões gerais destes peritos nesta matéria. 

 Estão disponíveis em apêndice as tabelas da análise de conteúdo, o guião das entrevistas e 

as entrevistas efectuadas.  
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3. Apresentação e Discussão dos Resultados 

 

 3.1. Conteúdos e Estratégias Comunicacionais  

 

 Neste capítulo analisam-se os conteúdos que estas escolas transmitem no âmbito da 

Educação Financeira quer na comunicação directa com os seus alunos (conteúdo de 1ª Ordem) quer 

na divulgação ao público em geral dos seus PEFs (meta-conteúdo); bem como as estratégias 

comunicacionais que usam para atingir os seus objectivos de comunicação. 

 

 3.1.1. Cinfães 

 

 "No âmbito da cidadania cabe às escolas, ajudar as crianças e jovens a adquirir aptidões e 

competências básicas de vida, necessárias ao seu desenvolvimento integral" Carla Ferreira, 

Coordenadora do Projecto de Cinfães (Apêndice 3, pergunta 2). 

 

Organograma 1. Estrutura da Mensagem Videográfica - Cinfães 

 

 

Fonte: Autoria Própria 
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Tabela 1. Palavras e Expressões mais Frequentes na Mensagem Videográfica - Cinfães 

alunos 21 moeda 10 

bens 20 conhecimentos 9 

realização 19 poupança 9 

projecto 17 fichas de trabalho 7 

criação 17 reuniões 7 

dinheiro 13 comprar 7 

Educação Financeira 12 necessidade 7 

jogos 11 crise 7 

trabalhos 11 escola 6 

consumidor 10 avaliação 6 

Fonte: Autoria Própria 

 

 Tal como pode ser observado no Organograma 1 e na Tabela 1: 

 

1) É aparente a planificação de uma estratégia comunicativa com várias etapas, numa sequência 

lógica, desde a identificação do problema, a pesquisa, a criação de soluções, planeamento das 

actividades, sua execução e avaliação conforme diz Carla Ferreira: "...diversas pesquisas, estudo do 

público-alvo, definição de estratégias e metodologias, bem como planeamento da execução das 

atividades." (Apêndice 3, pergunta 1); 

 

2) Há uma componente teórica, tratando por exemplo conceitos financeiros básicos (poupança, 

orçamento, dinheiro, bens...) bem como uma componente prática, visando a participação dos alunos 

nas actividades realizadas (jogos, trabalhos, peças de teatro...); 

 

3) Recorre-se a diversos instrumentos educativos e de divulgação, e tecnologias, quer digitais 

(websites, facebook) quer analógicos (diapositivos, cartolinas, cartazes...); 

 

4) Adopta-se uma linguagem predominantemente positiva (promover, consciencializar, satisfazer...) e 

neutra (realizar, analisar, gerir...) a negativa (eliminados, situações graves, extremamente 

carenciada...), e pragmática (verbos, objectivos, procedimentos...); 

 

5) Proporcionam-se conteúdos de acordo com as idades dos alunos (ciclos) e numa sequência lógica 

(períodos): "Optámos por estas estratégias, pois pensamos que são as mais adequadas às faixas 

etárias dos nossos alunos" Carla Ferreira (Apêndice 3, pergunta 5); 
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6) Predominam conceitos concretos e básicos (dinheiro, moeda, dono...) versus abstractos e 

complexos (responsabilidade, cooperação, dever...), especialmente na comunicação dirigida aos 

alunos mais jovens (1º ciclo); 

 

7) Ocorre a integração dos conteúdos nas disciplinas usuais: "Uma outra estratégia é trabalhar estes 

conteúdos nas áreas de Português; Matemática; Educação Cívica; Área das Expressões, de forma 

articulada com o currículo/programa das referidas áreas" Carla Ferreira (Apêndice 3, pergunta 4); 

 

8) Ocorre a divulgação intra e extra escola: "A divulgação foi feita através da página e revista 

escolares, nas reuniões de departamento e, ultimamente, nos meios de comunicação social (Rádio 

Renascença e Jornal da Uma do canal televisivo TVI)" Carla Ferreira (Apêndice 3, pergunta 9); 

 

9) Integra-se e contextualiza-se o projecto com a comunidade (escola, pais e encarregados de 

educação, visita a supermercado da área), o país (conceito de crise nacional),  e a Europa (o Euro, 

países do Euro, Projecto Comenius); 

 

 3.1.2. Fontes Pereira de Melo  

 

 "Transmitir conceitos práticos com vista a conceber um negócio sustentável (por exemplo, 

uma empresa de solidariedade social), ligando o empreendedorismo à literacia financeira" Maria 

Martins, Professora Responsável pelo PEF de Fontes Pereira de Melo (Apêndice 4, pergunta 4). 

 

Organograma 2. Estrutura da Mensagem Videográfica - Fontes Pereira de Melo 

 

Fonte: Autoria Própria 
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Tabela 2. Palavras e Expressões mais Frequentes na Mensagem Videográfica - Fontes Pereira de Melo 

Projecto de Educação Financeira 32 professores 8 

literacia financeira 13 empresa de cariz social 7 

escola 12 Fundação Dr. António Cupertino de Miranda 7 

formação 10 criação 7 

desenvolver 10 gestão financeira 7 

avaliar 10 parcerias 6 

alunos 9 ensinar 6 

conhecimento 9 identificar 6 

empreendedorismo 9 apoio 5 

comunidade 8 importância 5 

Fonte: Autoria Própria 

 

 Tal como pode ser observado no Organograma 2 e na Tabela 2: 

 

1) Houve uma planificação, execução e avaliação das estratégias usadas: "1) Identificar um problema 

na escola ou na comunidade; 2) Mostrar a importância de um plano de negócios, para que se consiga 

transformar uma ideia empreendedora num negócio sustentável; 3) Ensinar a fazer um plano de 

negócios através da ligação do mundo empresarial (empresa Toyota Caetano) à Escola; 4) Transmitir 

conceitos práticos com vista a conceber um negócio sustentável (por exemplo, uma empresa de 

solidariedade social), ligando o empreendedorismo à literacia financeira; 5) Monitorizar o 

desenvolvimento de todo o projeto; 6) Informar sobre boas práticas empresariais; 7) Apoiar a 

divulgação do projeto; 8) Discutir e analisar a implementação do projeto; 9) Avaliar o impacto do 

projeto;" Maria Martins (Apêndice 4, pergunta 4); 

 

2) Dá-se ênfase ao empreendedorismo e à ligação ao mundo empresarial de forma pragmática 

(Apêndice 4, pergunta 4), explícito no conteúdo (empreendedorismo, gestão, mercado de trabalho, 

práticas empresariais, empresas, plano de negócios...); 

 

3) Dá-se também ênfase a uma estratégia de estabelecimento de parcerias na comunidade 

(Fundação Dr. António Cupertino de Miranda, Toyota Caetano, Câmara Municipal do Porto, 

Universidade do Porto - Faculdade de Economia, empresas associadas ao programa Porto Futuro, 

Junta de Freguesia de Ramalde, Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola 

Secundária Fontes Pereira de Melo, famílias dos alunos, Tintas CIN, Associações de Solidariedade 

Social da Freguesia de Ramalde, Cruz Vermelha Portuguesa); 
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4) Usa-se uma linguagem predominantemente neutra (desenvolver, informar, produção...) e positiva 

(benéfico, avançar, dotar...) a negativa (problema) e pragmática (com a delineação clara dos 

objectivos recorrendo a verbos); 

 

5) Ocorre a divulgação intra e extra escola: "Elaboração de um plano de divulgação interno (página 

da escola, newsletters, cartazes, flyers, blogue, facebook) e externo (Museu Papel Moeda, Portal 

Todos Contam, empresas parceiras)" Maria Martins (Apêndice 4, pergunta 9); 

 

6) Multiplicidade de instrumentos quer analógicos (cartazes, flyers...) quer digitais (página da escola, 

produtos multimédia, facebook...); 

 

 3.1.3. Almodôvar  

 

Organograma 3. Estrutura da Mensagem Videográfica- Almodôvar 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

Tabela 3. Palavras e Expressões mais Frequentes na Mensagem Videográfica - Almodôvar 

escola 5 comunidade de Almodôvar 3 

agrupamento de escolas de Almodôvar 5 Mealheiro do Futuro 3 

educação financeira 3 reuniões quinzenais 3 
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Fonte: Autoria Própria 

 

 Tal como pode ser observado no Organograma 3 e na Tabela 3: 

 

1) Utilizou-se uma comunicação minimalista: duração e extensão curta, baixa repetição de termos. 

Apenas conteúdos essenciais: objectivos, instrumentos, conceitos financeiros e parcerias; 

 

2) Desenvolveram-se empresas (ao nível da turma) - empreendedorismo, parcerias (empresas e 

instituições locais e com a câmara de Almodôvar) e aprofundaram-se laços com a comunidade (as 

Introdução 
Mealheiro do 

Futuro 

Turmas de 
P.C.A. 

Comunidade 
Escolar e 

Comunidade de 
Almodôvar 

Avaliação 



 

 

19 

empresas criadas serviram a comunidade e realizaram-se visitas de estudo à Kidzania, Rádio 

Castrense, Diário do Alentejo, ETA e ETAR de Ourique); 

 

3) Fez-se divulgação interna à escola (rádio e jornal da escola) e externa digital (blog, facebook); 

 

4) Usou-se uma linguagem igualmente positiva (assegurar, criação, participam), neutra (afirmou, 

informados, todos) e negativa (alertou, desigualdades, evitar); 

 

5) Multiplicidade de instrumentos, quer analógicos (fichas de trabalho, seminários...) quer digitais 

(blog, facebook...); 

 

 3.1.4. Inetese  

 

 "Não podemos deixar de ressalvar que se tratou de uma Escola Profissional a arrecadar o 

primeiro prémio ao nível do ensino secundário, o que ainda valoriza mais o resultado alcançado" Sara 

Serra, Coordenadora do PEF do Inetese (Apêndice 5, pergunta 12). 

 

Organograma 4. Estrutura da Mensagem Videográfica - Inetese 

 

 

Fonte: Autoria Própria 
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Tabela 4. Palavras e Expressões mais Frequentes na Mensagem Videográfica - Inetese 

Inetese 17 desenvolver 4 

alunos 10 página do facebook 3 

cursos profissionais 10 criar 3 

participação 7 apresentar 3 

disciplinas 6 excelência 3 

presente ano lectivo 5 concebido 3 

grau 5 mercado de trabalho 3 

oferta educativa e formativa 5 actividades 3 

Fonte: Autoria Própria 

 

 Tal como pode ser observado no Organograma 4 e na Tabela 4: 

 

1) Optou-se por uma estratégia de credibilização da fonte - o Inetese - e consequentemente, da  

mensagem, através de uma primeira parte da mensagem consistente em conteúdo de auto-promoção 

(história do Inetese e sua oferta educativa actual); 

 

2) Houve uma predominância de conteúdos práticos sobre teóricos (actividades: workshop e criação 

de página do facebook); 

 

3) Houve divulgação interna (comunidade escolar - cartazes) e externa à escola (website, redes 

sociais, mailing), que segundo Sara Serra "Consideramos que estes múltiplos veículos de 

transmissão constitui-se como uma rede articulada na divulgação da informação pretendida, atuando-

se simultaneamente a vários níveis. Portanto, optamos por várias estratégias articuladas e não 

apenas uma estratégia única" (Apêndice 5, pergunta 5); 

 

4) Usou-se uma linguagem predominantemente positiva (enriquecer, fomentar, excelência...) e neutra 

(ajustar, abordar, selecção...) a negativa (problemas) e pragmática (uso frequente de verbos, 

delineação de procedimentos); 

 

5) Multiplicidade de instrumentos utilizados, quer analógicos (workshop, visitas de estudo...) quer 

digitais (facebook, páginas interactivas...); 

 

6) Ocorre a integração dos conteúdos nas disciplinas usuais; 
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 3.1.5. Salesianos  

 

Organograma 5. Estrutura da Mensagem Videográfica - Salesianos 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

Tabela 5. Palavras e Expressões mais Frequentes na Mensagem Videográfica- Salesianos 

literacia financeira 7 conhecer 2 

alunos com necessidades educativas especiais 6 planear 2 

Educar para o Consumo 4 população 2 

promover 4 euro 2 

consumo 3 orçamento 2 

hábitos de poupança 3 investimento 2 

Páginas web 2   

Fonte: Autoria Própria 

 

 Tal como pode ser observado no Organograma 5 e na Tabela 5: 

 

1) Esta comunicação distingue-se por ser destinada a alunos com necessidades educativas especiais 

(visa a autonomia e funcionalidade) tenta preencher a ausência de Educação Financeira para esta 

população; 

 

2) População-alvo de dimensão reduzida (7 alunos), mensagem adapta-se conforme o receptor; 

 

3) Ocorre a integração dos conteúdos nas disciplinas usuais (usuais para o regime de Currículo 

Específico Individual: Português Funcional, Matemática Funcional, Autonomia Pessoal e Social e 

Tecnologias da Informação e da Comunicação Aplicadas); 
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4) Multiplicidade de instrumentos, quer analógicos (simulação de trocas comerciais e de 

preenchimento de cheques, visita a um banco, abertura de conta...) quer digitais (páginas web "Todos 

Contam", "Dolceta" e "Banco de Portugal"); 

 

5) Predominância da componente prática do programa sobre a teórica (actividades relevantes e 

funcionais, recorrendo a métodos activos, implicando a participação do aluno nas mesmas), incluindo 

o envolvimento do aluno na comunidade (actividades na comunidade); 

 

6) Usa-se linguagem predominantemente positiva (estimular, sensibilizar, criar...) e neutra (conhecer, 

utilização, quotidiano...) a negativa (prevenir, ausência...);  

 

 3.2. A Comunicação dos PEFs: Análise de Pontos em Comum e Boas Práticas  

 

 Analisando agora o que é que estes programas têm em comum em termos de conteúdos e 

estratégias comunicacionais, pode-se tirar ilações acerca das melhores práticas a nível de PEFs 

destinados a crianças e jovens em Portugal, de forma a tornar este trabalho num instrumento útil para 

futuros investigadores e fazedores de PEFs. 

 

1) Na fase de planeamento da(s) estratégia(s) a empregar, parece ser muito importante a 

compartimentação da(s) ideia(s) que se pretende(m) implementar com programa, em certas 

categorias com uma hierarquia e sequência lógicas, tais como: a população-alvo (a quem se quer 

chegar), os objectivos (o que se quer transmitir), a metodologia e/ou actividades (o como se vai fazer 

isso), a calendarização (o quando) e a avaliação (o feedback); 

 

2) Não descurando os conteúdos teóricos, parece que os práticos têm predominado: porventura 

aprende-se melhor fazendo, especialmente tendo em conta que amiúde os objectivos pretendem uma 

mudança de comportamento ou de hábitos; 

 

3) O uso de uma variedade de instrumentos - incluindo meios digitais e novas tecnologias - conforme 

o objectivo que visam concretizar ou as características do público a que se destinam, parece ser mais 

proveitoso. Desta forma, os instrumentos no seu conjunto podem-se complementar mutuamente e 

abranger todo o público-alvo.  

 

4) Uma linguagem predominantemente positiva (ou neutra) parece ser mais apropriada para a 

comunicação de Educação Financeira, talvez por ser mais motivadora ou incitar à acção; 

 

5) Parece ser vantajosa a integração dos conteúdos da Educação Financeira nas disciplinas usuais 

dos alunos. Aproveitam-se recursos e práticas já familiares aos alunos; 
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6) O envolvimento da comunidade e de parcerias locais, e a divulgação dos conteúdos não só 

internamente à escola, mas também a este público, parece ser proveitoso; 

 

 Recomenda-se o uso destas 6 práticas quando aplicável. 

  

 3.3. Eficácia dos Programas  

 

 É pertinente também discutir o grau de eficácia destes programas e os problemas associados 

aos seus mecanismos, critérios e resultados de avaliação. Os mecanismos apontados pelos 

diferentes PEFs estudados são os seguintes (figura 1): 

 

Figura 1. Enquadramento dos Mecanismos de Avaliação dos PEFs conforme Critérios Subjectivos vs 
Objectivos e Internos vs Externos 

 

Fonte: Autoria Própria 
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 O nível de credibilidade nos resultados dos diversos mecanismos seria maior nos que 

usassem critérios objectivos por detrimento de subjectivos, e externos (ao programa) por detrimento 

de internos (envolvimento dos responsáveis e público-alvo do programa). Os mecanismos em 

situação de fronteira na divisão Subjectivo versus Objectivo penderiam para um lado ou para outro 

consoante a sua operacionalização; ao passo que os mecanismos em situação de fronteira na divisão 

Interno versus Externo penderiam para um lado ou para o outro conforme o número de comentários, 

visualizações e likes fosse substancialmente de indivíduos pertencentes ou não ao programa. 

Verifica-se a existência de parte significativa dos mecanismos no quadrante Subjectivo Interno, que 

corresponde ao menor grau de credibilidade, mas parte sensivelmente tão significativa no quadrante 

Objectivo Externo, ao que corresponde a maior credibilidade. Tendo os restantes 2 quadrantes 

menos casos. Pelo que se conclui que há oportunidade para refinar a escolha e a operacionalização 

ou controlo dos mecanismos de avaliação.   

 Há também mecanismos com problemas intrínsecos: os informais podem não ser 

representativos da população geral; o contributo dos conteúdos de Educação Financeira na Avaliação 

da Disciplina pode não ser substantivo; o Inquérito de satisfação após Workshop pode não ser 

representativo e conter enviesamento (só afere aqueles que ficaram até ao fim e se disponibilizaram 

a responder); o Número de Pré-Inscrições no Workshop do Ano Seguinte pode ser anormalmente 

baixo não por desinteresse mas por imprevisibilidade da disponibilidade do indivíduo daí a um ano. 

 Não obstante os resultados dos PEFs têm sido "extremamente positivos" segundo Carla 

Ferreira (Apêndice 3, pergunta 7) "as crianças e jovens ficaram motivados com o Programa 

apresentado e facilmente têm vindo a apreender os conceitos e valores transmitidos, de tal forma que 

falam deles em casa com as suas famílias" (Apêndice 3, pergunta 6); Maria Martins acrescenta que 

os resultados "têm vindo a ultrapassar as expetativas iniciais, tendo-se atingido de forma muito 

positiva os objetivos propostos" (Apêndice 4, pergunta 7); e que "o feedback que obtivemos quer da 

comunidade quer dos alunos é francamente positivo. Apesar de alguns constrangimentos, o balanço 

é muito relevante, em particular pelas marcas positivas que o Projeto grava em cada um dos alunos e 

nos diferentes grupos-turma" (Apêndice 4, pergunta 15) "os alunos têm-nos vindo a surpreender com 

a forma com que têm aderido às atividades desenvolvidas no âmbito deste projeto, pelo entusiasmo, 

criatividade e inovação que manifestam na realização das mesmas" (Apêndice 4, pergunta 6); de 

acordo com Sara Serra "estou muito satisfeita com o resultado" (Apêndice 5, pergunta 13) "até ao 

momento os resultados têm sido muito satisfatórios, uma vez que nos foi possível envolver a 

comunidade Escolar. A este nível podemos referir como exemplo o Workshop realizado, uma vez que 

obteve grande adesão por parte dos alunos e suas famílias, e mesmo público em geral (...) por outro 

lado, no que concerne ao Facebook, a adesão não tem sido tão massiva quanto esperávamos, mas 

ainda temos alguns meses de implementação do projeto pela frente, pelo que, ainda é cedo para 

avaliar os resultados" (Apêndice 5, pergunta 7).  

 Contudo Sara Serra observou que "a desvantagem [destas estratégias] é a realização de 

atividades pontuais (como o workshop) que no momento contribui para suscitar curiosidade, mas no 
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futuro poderá não ter continuidade" (Apêndice 5, pergunta 5); e que "a temática em si não é das mais 

apelativas, para públicos com estas idades (Jovens)" (Apêndice 5, pergunta 6). 

 As peritas dizem ainda que é muito cedo para fazerem correcções nos PEFs respectivos, 

embora Carla Ferreira ambicione "aprofundar ainda mais os conteúdos e arranjar novas estratégias 

de forma a atingir toda a comunidade escolar de uma forma ainda mais visível" (Apêndice 3, pergunta 

13). 
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Conclusões 

 

 A pergunta de partida “que conteúdos e estratégias comunicacionais são usados pelos 

Programas de Educação Financeira em Portugal destinados ao público infanto-juvenil?” desperta 

múltiplas respostas consoante o público que se trata (mais ou menos velho), os objectivos que se 

pretendem obter (mais teóricos ou mais pragmáticos) e quem providencia essa educação (seus 

meios). Uma comunicação bem planeada e estruturada, em que o discente é sujeito participativo, 

munido dos meios que melhor se lhe adaptam, utilizando uma linguagem empoderadora, e que 

envolva a escola, os pais e encarregados de educação e parcerias com a restante comunidade 

parece ser a que melhores resultados traz. O progresso da comunicação dos PEFs está também 

contingente do progresso dos mecanismos que se usam para a sua avaliação. 

 Foram ainda levantadas questões éticas relevantes dada a natureza financeira desta 

comunicação que permite ser explorada com vista ao lucro inescrupuloso. Conflitos de interesse e 

questões relacionadas com a eficácia e eficiência dos Programas de Educação Financeira. Levantou-

se também a questão "existirão alternativas aos PEFs que promovam a literacia financeira?". Estas 

questões merecem ser estudadas em trabalhos futuros com esse escopo. 

 É também pertinente sugerir estudos futuros que liguem a área da Comunicação da 

Educação Financeira à área da Linguística e da Semiótica dada a relevância que a linguagem 

aparenta ter na comunicação. Estudos futuros expandidos no tempo (de modo a avaliar tendências e 

as diferentes necessidades de comunicação das pessoas ao longo das suas vidas) e no espaço (de 

modo a fazer comparações para se poder destrinçar diferentes factores na génese de diferentes 

comunicações). 
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Apêndices 

 

Apêndice 1.1. Tabela de Análise de Conteúdo "Apresentação". Quadrante Superior Esquerdo. 

 

 
Fonte: Autoria Própria 
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Apêndice 1.2. Tabela de Análise de Conteúdo "Apresentação". Quadrante Superior Direito. 

 

 
Fonte: Autoria Própria 
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Apêndice 1.3. Tabela de Análise de Conteúdo "Apresentação". Quadrante Inferior Esquerdo. 

 

 
Fonte: Autoria Própria 
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Apêndice 1.4. Tabela de Análise de Conteúdo "Apresentação". Quadrante Inferior Direito. 

 

 
Fonte: Autoria Própria 
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Apêndice 2.1. Tabela de Análise de Conteúdo "Conteúdos". Quadrante Superior Esquerdo. 

 

 
Fonte: Autoria Própria 
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Apêndice 2.2. Tabela de Análise de Conteúdo "Conteúdos". Quadrante Superior Direito. 

 

 
Fonte: Autoria Própria 
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Apêndice 2.3. Tabela de Análise de Conteúdo "Conteúdos". Quadrante Inferior Esquerdo. 

 

 
Fonte: Autoria Própria 
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Apêndice 2.4. Tabela de Análise de Conteúdo "Conteúdos". Quadrante Inferior Direito. 

 

 
Fonte: Autoria Própria 
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Apêndice 3. Entrevista a Carla Luísa Ferreira, Coordenadora do Projecto do Agrupamento de 

Escolas General Serpa Pinto - Cinfães, no dia 2 de Maio de 2013  

 

1) Como surgiu a ideia de realizar este Programa de Formação Financeira? 

 

 A ideia de trabalhar a educação financeira surgiu, em 2010, por parte do diretor do 

Agrupamento de Escolas General Serpa Pinto – Cinfães, Manuel António Pereira, aquando do 

momento da preparação de um Projeto Comenius, parceria multilateral entre 10 países europeus – 

Portugal, Bulgária, Espanha, Estónia, Grécia, Inglaterra, Irlanda do Norte, Itália, Polónia e Turquia.  

 

 Este projeto, do qual somos coordenadores e termina este ano letivo, nasceu após diversas 

pesquisas, estudo do público-alvo, definição de estratégias e metodologias, bem como planeamento 

da execução das atividades. Este projeto destinava-se apenas a crianças entre os 4 e os 12 anos, 

tendo vindo, posteriormente a ser alargado a todos os alunos do Agrupamento. Aquando do concurso 

“Todos Contam” surgiu a possibilidade de refletirmos e melhorarmos o programa de educação 

financeira que tínhamos aplicado em todo o agrupamento e definimos ainda mais atividades, com 

estratégias e metodologias mais alargadas. 

 

 Pretendemos, agora, aprofundar ainda mais as nossas atividades tendo por base os 

princípios orientadores das iniciativas de formação financeira do Plano Nacional de Formação 

Financeira, bem como através da utilização dos conteúdos e recursos disponíveis no Portal “Todos 

Contam” nas diferentes áreas curriculares anteriormente mencionadas, bem como nas ações de 

sensibilização dirigidas a encarregados de educação e pais dos nossos alunos (que envolverão 

alunos, professores, técnicos do Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família do nosso Agrupamento e 

convidados externos à escola). 

 

2) Qual a sua relevância? 

 

 Consideramos o Programa de Formação Financeira muito relevante, pois é essencial 

preparar, desde cedo, as crianças e jovens para tomarem decisões financeiras de forma responsável, 

dando-lhes competências necessárias para gerirem de forma correta as suas finanças e ajudarem os 

seus pais com atitudes corretas. No âmbito da cidadania cabe às escolas, ajudar as crianças e jovens 

a adquirir aptidões e competências básicas de vida, necessárias ao seu desenvolvimento integral. 

 

3) Quais são os objectivos e os principais conteúdos do Programa? 

 

  Constituem objetivos das iniciativas deste projeto: sensibilizar para a importância da formação 

financeira; difundir conhecimentos sobre conceitos financeiros básicos; sensibilizar para a 

necessidade de realizar um planeamento do orçamento familiar; sensibilizar para a importância da 

poupança; sensibilizar para situações de risco que podem afetar o rendimento; promover a adoção de 

comportamentos financeiros adequados; aumentar o nível de conhecimentos e da compreensão 

sobre questões financeiras básicas. Para além destes objetivos gerais, elaborámos, ainda objetivos 

específicos, sendo estes: consciencializar para problemas financeiros, capacidade financeira e 

responsabilidade financeira; reconhecer a moeda que diferentes países europeus usam; perceber a 

necessidade de utilização de moedas/notas para comprar bens; reconhecer o propósito com que é 

utilizado o dinheiro; reconhecer que dinheiro implica trabalho; reconhecer a importância de ter 

dinheiro e cuidar do mesmo; ser capaz de falar de bens que necessitam de dinheiro para serem 

comprados; perceber a necessidade de gastar dinheiro em bens familiares; perceber a necessidade 

de gerir um orçamento familiar; perceber que é necessário pagar o que compramos; falar sobre o 
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valor do dinheiro e como o trabalho pode ser transformado em dinheiro; perceber que as pessoas têm 

diferentes padrões de vida em diferentes países; perceber como satisfazer as necessidades e 

desejos através das poupanças; capacitar para fazer as próprias escolhas de vida no que diz respeito 

a assuntos financeiros; capacitar para os deveres e responsabilidades do consumidor. 

 

 Os conteúdos foram divididos pelos 3 períodos do ano letivo: realização de trabalhos sobre “A 

História do Dinheiro”; realização de trabalhos sobre “A História da União Europeia” (países com 

euro/países com moeda própria); elaboração de desenhos/ trabalhos manuais/digitais e jogos sobre 

moedas e notas; criação de um “porquinho mealheiro”; construção de uma caixa multibanco e/ou 

caixa registadora com material reciclável; criação de cartões multibanco em cartolina pelos próprios 

alunos; produção de jogos interativos (jogo de memória: moedas); (jogo de ligação: resposta à moeda 

oficial de um determinado país europeu); (jogo de ligação/match: liga a coluna A (país) à coluna B 

(moeda)); teatralização: adaptação da história “A Formiga e a Cigarra”, tendo por base a educação 

financeira – Aventura no Meu Bolso; Elaboração de cartazes relativos ao “Dia Mundial da Poupança”; 

produção de trabalhos/panfletos sobre direitos e deveres do consumidor; realização de fichas sobre 

desejos e necessidades (elaboração de listas de compras: bens essenciais/bens secundários; fichas 

de seleção entre bens essenciais/bens secundários); realização de fichas de reflexão/escolha: “Eu e 

o Meu Dinheiro”; realização de visitas aos minimercados/supermercados (possibilitar o contacto real 

com produtos e dinheiro; entrevistar o(a) dono(a)) – monitorizar o processo de venda/compra); 

criação de um “minimercado” na escola (produtos/preço); teatralização na escola (ida ao 

minimercado); criação de panfletos com dicas de poupança; aprendizagem de algumas palavras 

relativas a produtos e à educação financeira em diferentes línguas; criação de um jogo sobre as 

profissões e materiais/objetos a elas associadas (discussão/reflexão sobre salários); criação de um 

jogo “Como poupar dinheiro na minha família?”; realização de uma campanha publicitária (1.º CEB; 

2.º CEB; 3.º CEB). 

 

4) Que estratégias são utilizadas para transmitir esses conteúdos às crianças e aos jovens? 

 

 Para cumprir com os objetivos propostos e operacionalizar as atividades sugeridas, temos 

recorrido também aos recursos disponíveis no Portal “Todos Contam”, que servem de exemplo para 

criar materiais. Os conteúdos têm sido transmitidos através  do computador; diapositivos; cartolinas; 

fichas de trabalho; jogos interativos; peças de teatro; entre outros. Uma outra estratégia é trabalhar 

estes conteúdos nas áreas de Português; Matemática; Educação Cívica; Área das Expressões, de 

forma articulada com o currículo/programa das referidas áreas. 

 

5) Porque se optou por essas estratégias? Quais são as suas vantagens e desvantagens? 

 

 Optámos por estas estratégias, pois pensamos que são as mais adequadas às faixas etárias 

dos nossos alunos. 

 

6) Que desafios teve na recepção do Programa por parte das crianças e/ou dos jovens? 

 

 As crianças e jovens ficaram motivados com o Programa apresentado e facilmente têm vindo 

a apreender os conceitos e valores transmitidos, de tal forma que falam deles em casa com as suas 

famílias. 
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7) Atendendo aos objectivos a que se propôs, como têm sido os resultados? 

 

 Os resultados têm sido extremamente positivos, tendo em conta que neste momento, os 

alunos conseguem aliar a educação financeira com a educação ambiental e sabem que é 

fundamental pouparem para que possam ter um futuro mais sorridente. 

 

8) É utilizado algum método para avaliar os resultados? Qual? Como foi elaborado esse método? 

 

 Temos vindo a analisar os resultados dos alunos em reuniões de avaliação de final de 

período, em diálogos com os alunos e pequenas entrevistas, bem como através de fichas de trabalho. 

 

9) Foi feita alguma divulgação deste Programa? Através de que formas?  

 

 A divulgação foi feita através da página e revista escolares, nas reuniões de departamento e, 

ultimamente, nos meios de comunicação social (Rádio Renascença e Jornal da Uma do canal 

televisivo TVI). 

 

10) Conhece outros programas semelhantes? Quais? 

 

 O outro Programa semelhante diz respeito ao nosso Programa Comenius, parceria 

multilateral entre 10 países europeus, do qual a nossa escola é a coordenadora. Um outro programa 

muito semelhante é o Referencial para Educação Financeira apresentado pelo Conselho Nacional de 

Supervisores Financeiros. 

 

11) Caso conheça outros programas, o que diferencia este Programa dos outros?  

 

 [sem resposta] 

 

12) Que impacto é que a distinção atribuída ao Programa no âmbito do concurso "Todos Contam" 

teve?  

 

 A distinção atribuída ao Programa teve um impacto extremamente positivo nos alunos, 

professores e famílias, motivando-os para prosseguir o processo de ensino e aprendizagem no que 

diz respeito à educação financeira de uma forma ainda mais entusiasmante. 

 

13) Se pudesse retroceder no tempo e alterar algum aspecto do Programa, o que mudaria? 

 

 Neste momento não faria qualquer alteração, mas no final do ano lectivo, após a avaliação 

final do Programa, pensamos em aprofundar ainda mais os conteúdos e arranjar novas estratégias de 

forma a atingir toda a comunidade escolar de uma forma ainda mais visível. 

 

14) O que é que, na sua opinião, ainda está por fazer, nesta área? 

 

 Penso que ainda muito poderá ser feito nesta área, quer a nível de escolas, como a nível 

local através de parcerias com a comunidade de forma a atingir não só crianças e jovens, bem como 

adultos. 
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15) O que mais tem a dizer sobre esta experiência?  

 

 Tem sido um desafio enorme, mas muito gratificante para todos nós, pois pensamos que 

podemos fazer toda a diferença na educação das nossas crianças e jovens que serão os homens e 

mulheres do amanhã e poderão ter uma visão diferente sobre o país e o mundo. 

 

 

Apêndice 4. Entrevista a Maria Helena Mendonça da Silva Martins, Professora Responsável 

pelo Programa de Educação Financeira da Escola Básica e Secundária de Fontes Pereira de 

Melo, distrito do Porto, no dia 7 de Maio de 2013 

 

1) Como surgiu a ideia de realizar este Programa de Formação Financeira? 

 

 O projeto de Educação Financeira iniciou-se na Escola Secundária de Fontes Pereira de Melo 

no ano letivo 2010/2011 através de uma parceria com o Museu Papel Moeda da Fundação Dr. 

António Cupertino de Miranda. Este projeto tem vindo a ter um desenvolvimento muito bem 

conseguido, com forte impacto na nossa comunidade escolar e que tem envolvido os alunos dos 2.º e 

3.º ciclos. 

 

 Neste ano letivo, pareceu-nos da maior importância elaborar um projeto que permitisse uma 

maior consolidação da literacia financeira na nossa comunidade escolar e que, em simultâneo, 

envolvesse um público mais alargado. Foi com este projeto que concorremos ao Todos Contam e a 

quem foi atribuído o 1º prémio na categoria do 2º ciclo. 

 

2) Qual a sua relevância? 

 

 A escola dá particular relevo aos projetos apresentados pelos membros da comunidade que 

contenham fatores de inovação, e está consciente de que a educação financeira é fundamental para 

uma gestão financeira saudável. 

 

 Os consumidores devem estar dispostos a educar-se em termos financeiros para que possam 

tomar decisões informadas. Entendemos que a escola como uma instituição aberta, acolhedora, 

democrática, comprometida com as questões familiares e comunitárias que não tem a solução para 

todos os problemas, mas que pode participar na vida da comunidade e faz parte deste contexto, pode 

ser um agente mobilizador de uma educação financeira para toda a comunidade educativa (alunos, 

pais/encarregados de educação, docentes e não docentes).  

 

3) Quais são os objectivos e os principais conteúdos do Programa? 

 

 De uma forma global, com este projeto pretendemos que o consumidor jovem seja capaz de: 

a) Identificar um problema com impacto na comunidade educativa. 

b) Conceber e desenvolver projetos concretos com impacto direto na realidade escolar e social 

dos alunos, numa perspetiva interdisciplinar. 

c) Identificar as suas necessidades em relação a tópicos financeiros particulares. 

d) Saber obter informação pertinente e de confiança. 

e) Promover uma mentalidade empreendedora. 

f) Investigar e fundamentar as suas propostas. 

g) Tomar uma decisão informada e responsável e de a saber executar. 
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h) Relacionar os saberes académicos com práticas laborais, nomeadamente: 

– Criar um negócio. 

– Planear um trabalho para atingir objetivos 

– Fazer um plano de negócio, mostrar a sua importância e pertinência  

– Executar o plano de negócio 

– Gerir o negócio nas suas diversas fases 

i) Reconhecer a importância do marketing. 

j) Saber divulgar o negócio. 

k) Partilhar com a família os conhecimentos adquiridos. 

l) Divulgar à comunidade educativa os resultados obtidos. 

 

4) Que estratégias são utilizadas para transmitir esses conteúdos às crianças e aos jovens? 

 

 Pretendemos desenvolver este projeto através da seguinte metodologia: 

1. Identificar um problema na escola ou na comunidade. 

2. Mostrar a importância de um plano de negócios, para que se consiga transformar uma ideia 

empreendedora num negócio sustentável. 

3. Ensinar a fazer um plano de negócios através da ligação do mundo empresarial (empresa 

Toyota Caetano) à Escola. 

4. Transmitir conceitos práticos com vista a conceber um negócio sustentável (por exemplo, 

uma empresa de solidariedade social), ligando o empreendedorismo à literacia financeira. 

5. Monitorizar o desenvolvimento de todo o projeto. 

6. Informar sobre boas práticas empresariais. 

7. Apoiar a divulgação do projeto. 

8. Discutir e analisar a implementação do projeto. 

9. Avaliar o impacto do projeto. 

 

5) Porque se optou por essas estratégias? Quais são as suas vantagens e desvantagens? 

 

 As estratégias delineadas para o desenvolvimento deste projeto estão na sequência das 

utilizadas nos anos letivos anteriores continuando o trabalho que tem vindo a ser implementado no 

âmbito  da Educação Financeira. Pretendemos consolidar e ampliar a literacia financeira nos nossos 

alunos e que estes sejam eles próprios agentes “difusores” da mesma junto das suas famílias. É 

também nossa intenção promover ações de formação em Educação Financeira para professores, 

funcionários não docentes e pais/encarregados de educação. 

 

6) Que desafios teve na recepção do Programa por parte das crianças e/ou dos jovens? 

 

 Os alunos têm-nos vindo a surpreender com a forma com que têm aderido às atividades 

desenvolvidas no âmbito deste projeto, pelo entusiasmo, criatividade e inovação que manifestam na 

realização das mesmas.  

 

7) Atendendo aos objectivos a que se propôs, como têm sido os resultados? 

 

 Os resultados obtidos têm vindo a ultrapassar as expetativas iniciais, tendo-se atingido de 

forma muito positiva os objetivos propostos. 
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8) É utilizado algum método para avaliar os resultados? Qual? Como foi elaborado esse método? 

 

 A avaliação do projeto está a ser feita à medida que as várias ações se forem concretizando 

ao longo do tempo. Com o objetivo de monitorizar e avaliar o desenvolvimento do projeto estão a ser 

aplicados indicadores quantitativos e qualitativos com o objetivo de avaliar o impacto provocado pelas 

aprendizagens. 

 

 Para além desta avaliação, o impacto deste projeto nos alunos está a ser avaliado pela 

Faculdade de Economia do Porto. Para isso já foi aplicado um questionário no momento inicial do 

desenvolvimento do projeto e os alunos responderão a outro no final do mesmo. 

 

9) Foi feita alguma divulgação deste Programa? Através de que formas?  

 

 Elaboração de um plano de divulgação interno (página da escola, newsletters, cartazes, 

flyers, blogue, facebook) e externo (Museu Papel Moeda, Portal Todos Contam, empresas parceiras). 

 

10) Conhece outros programas semelhantes? Quais? 

 

 Na nossa escola estão a ser desenvolvidos programas promovido pela Câmara Municipal do 

Porto que contemplam formação em Educação Financeira. 

 

 No 9º ano, os alunos estão envolvidos num projeto de Educação para os Valores e uma 

turma, respetivamente, dos 6º e 7º anos estão a participar em programas promovidos pela Júnior 

Achievement. 

 

11) Caso conheça outros programas, o que diferencia este Programa dos outros?  

 

 Não tenho informação suficiente sobre os outros programas que me permitam responder a 

esta questão. 

 

12) Que impacto é que a distinção atribuída ao Programa no âmbito do concurso "Todos Contam" 

teve?  

 

 A distinção atribuída ao Programa no âmbito do concurso "Todos Contam" teve enorme 

impacto na comunidade escolar e foi muito felicitada pelas instituições com quem temos colaborado 

em regime de parceria. 

 

13) Se pudesse retroceder no tempo e alterar algum aspecto do Programa, o que mudaria? 

 

 Ainda sem ter avaliado o impacto final do desenvolvimento deste projeto não possuo 

informações suficientes para, neste momento, perceber o que mudaria. Pelo acompanhamento que 

tenho feito do mesmo não teria mudado nada se estivesse a elaborar, a esta data, o projeto. 

 

14) O que é que, na sua opinião, ainda está por fazer, nesta área? 

 

 A Educação Financeira não pode continuar a ser implementada por boas vontades e em 

regime de voluntariado por quem acredita na sua importância. É preciso que todas as escolas a 

implementem com apoio documental elaborado para esse efeito. 
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15) O que mais tem a dizer sobre esta experiência?  

 

 Este foi um projeto foi criado em função das necessidades reais, fruto de uma profunda 

mudança económica, financeira e social que nos levou ao desenvolvimento de um projeto de 

educação financeira verdadeiramente inclusivo.  

 

 O feedback que obtivemos quer da comunidade quer dos alunos é francamente positivo. 

Apesar de alguns constrangimentos, o balanço é muito relevante, em particular pelas marcas 

positivas que o Projeto grava em cada um dos alunos e nos diferentes grupos-turma.  

 

 É muito gratificante acompanhar a evolução dos diferentes trabalhos e das atitudes dos 

diferentes alunos, observar o desenvolvimento do sentido de cooperação, a crescente confiança de 

cada um dos discentes, ler/ouvir as suas opiniões relativamente ao Projeto, realçando o 

conhecimento, a entreajuda, o empenho, a dedicação, a criatividade.  

 

 É um privilégio poder contribuir para os sorrisos estampados nos rostos dos nossos alunos 

quando viram o seu trabalho ser reconhecido e premiado por agentes exteriores à escola e apreciado 

de forma tão elogiosa. Eles sentiram que se superaram a si própios e que acreditando se conseguem 

vencer dificuldades através da realização de um trabalho baseado no empenho, no rigor, na 

qualidade. 

 

 

Apêndice 5. Entrevista a Sara Serra, Coordenadora do Polo INETESE – Instituto de Educação 

Técnica de Seguros, distrito de Lisboa, no dia 9 de Abril de 2013 

 

1) Como surgiu a ideia de realizar este Programa de Formação Financeira? 

 

 A nossa Escola, que já conta com 22 anos de existência, tem, ao longo dos anos, 

desenvolvido várias atividades neste âmbito, ressalvando-se o facto de atuar sobretudo ao nível das 

áreas de Banca e de Seguros, portanto, tem desde sempre se relacionado profundamente com estas 

matérias. 

 

 Ao obtermos conhecimento do Plano Nacional de Formação Financeira e, posteriormente, do 

Dia da Formação Financeira, demonstramos, desde logo, a nossa disponibilidade e interesse em 

participar de uma forma muito direta e ativa, neste âmbito.  

 

 Quando surgiu o Concurso “Todos Contam”, verificamos que esta era uma iniciativa 

particularmente relacionada com as nossas áreas, pelo que decidimos realizar a candidatura e 

apresentar o nosso projeto, enriquecendo deste modo, o percurso escolar dos nossos alunos.  

 

2) Qual a sua relevância? 

 

 Consideramos este programa/projeto como uma necessidade premente nos dias que correm, 

salvaguardando-se a mais-valia que possui atendendo a que intervém, junto dos diversos públicos e 

de diversas faixas etárias.  

 

3) Quais são os objectivos e os principais conteúdos do Programa? 

 

 Os objetivos contemplados no âmbito deste projeto, passaram pela promoção da literacia 

financeira dos nossos alunos, assim como, de toda a comunidade educativa, de um modo geral; 
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contribuir para o desenvolvimento de competências no sentido da tomada de decisão consciente e de 

escolhas informadas na área financeira; sensibilizar os nossos alunos, familiares, entre outros 

públicos, quanto à necessidade de melhor gestão do orçamento familiar, fomentando práticas de 

gestão consciente do mesmo; contribuir para o desenvolvimento de hábitos de poupança, entre 

outros. 

 

 No que toca aos conteúdos, organizamos a nossa intervenção através de três atividades 

principais: abordagem mais profunda de conteúdos relacionados com esta temática, no âmbito da 

atividade letiva; realização de um Workshop intitulado “Fazer Contas à Vida”; Criação de uma página 

de Facebook diretamente relacionada com estas matérias. 

 

4) Que estratégias são utilizadas para transmitir esses conteúdos às crianças e aos jovens? 

 

 Sobretudo divulgação/trabalho de competências internamente na Escola, nas redes sociais 

(através da página de Facebook criada), no nosso site, assim como, através da realização de 

atividades relacionadas abertas ao público (Workshop e Balcão de Simulação).  

 

5) Porque se optou por essas estratégias? Quais são as suas vantagens e desvantagens? 

 

 Consideramos que estes múltiplos veículos de transmissão constitui-se como uma rede 

articulada na divulgação da informação pretendida, atuando-se simultaneamente a vários níveis. 

Portanto, optamos por várias estratégias articuladas e não apenas uma estratégia única. A grande 

vantagem é sobretudo o envolvimento alcançado com a comunidade educativa, a desvantagem é a 

realização de atividades pontuais (como o workshop) que no momento contribui para suscitar 

curiosidade, mas no futuro poderá não ter continuidade.  

 

6) Que desafios teve na recepção do Programa por parte das crianças e/ou dos jovens? 

 

 Os alunos aceitaram bem o Projeto e ficaram satisfeitos com o mesmo, tendo sido muito 

ativos e participativos ao nível da sua implementação, contudo, a temática em si não é das mais 

apelativas, para públicos com estas idades (Jovens).  

 

7) Atendendo aos objectivos a que se propôs, como têm sido os resultados? 

 

 Até ao momento os resultados têm sido muito satisfatórios, uma vez que nos foi possível 

envolver a comunidade Escolar. A este nível podemos referi como exemplo o Workshop realizado, 

uma vez que obteve grande adesão por parte dos alunos e suas famílias, e mesmo público em geral, 

tendo inclusive um dos nossos alunos efetuado uma apresentação sobre a “Gestão do Orçamento 

Familiar”, quando tal intervenção não se encontrava prevista.  

 

 Por outro lado, no que concerne ao Facebook, a adesão não tem sido tão massiva quanto 

esperávamos, mas ainda temos alguns meses de implementação do projeto pela frente, pelo que, 

ainda é cedo para avaliar os resultados.  

 

8) É utilizado algum método para avaliar os resultados? Qual? Como foi elaborado esse método? 

 

 Sim, no âmbito dos conteúdos a aprofundar nas aulas, os mesmos são avaliados em cada 

disciplina.  
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 No que toca ao Workshop foi efetuado um Inquérito de Satisfação que obteve resultados 

muito positivos.  

 

 Relativamente ao Facebook temos a possibilidade de recolher dados estatísticos sobre a 

visualização da página e intervenção dos vários “amigos”.  

 

9) Foi feita alguma divulgação deste Programa? Através de que formas?  

 

 Sim, no âmbito das atividades direcionadas para a comunidade escolar foi efetuada 

divulgação através do nosso site, redes sociais, mailing, cartazes, entre outros.  

 

10) Conhece outros programas semelhantes? Quais? 

 

 Desconheço, no momento, os programas específicos existentes, contudo, atendendo a que 

se trata de uma área muito em voga, tenho verificado que muito trabalho tem sido efetuado a este 

nível.  

 

11) Caso conheça outros programas, o que diferencia este Programa dos outros?  

 

 Este é um programa interessante pois envolve as Escolas, o que é sem dúvida uma mais-

valia para a transmissão de conhecimento e sensibilização sobre esta matéria junto das crianças, 

jovens e suas famílias. 

 

12) Que impacto é que a distinção atribuída ao Programa no âmbito do concurso “Todos Contam” 

teve?  

 

 Sem dúvida que receber este prémio foi um orgulho para toda a Escola, e, de uma forma bem 

particular, um orgulho para todos aqueles que estiveram envolvidos na construção do projeto.  

 

 Por outro lado, não podemos deixar de ressalvar que se tratou de uma Escola Profissional a 

arrecadar o primeiro prémio ao nível do ensino secundário, o que ainda valoriza mais o resultado 

alcançado. 

 

 Por outro lado, este resultado motivou ainda mais todos os intervenientes para o 

desenvolvimento do projeto, sendo que, atendendo à distinção obtida fomos ainda mais exigentes ao 

nível do desenvolvimento do projeto, ansiando sempre ir mais além.   

 

13) Se pudesse retroceder no tempo e alterar algum aspecto do Programa, o que mudaria? 

 

 Penso que nesta fase ainda será prematuro efetuar essa avaliação, mas ressalvo desde já 

que estou muito satisfeita com o resultado, não esquecendo as dificuldades decorrentes da 

implementação de um projeto desta envergadura.  

 

14) O que é que, na sua opinião, ainda está por fazer, nesta área? 

 

 Penso que há todo um público que ainda tem que ser sensibilizado para estas matérias e 

esse publico é o mais jovem, atendendo a que o contexto socioeconómico em que vivemos, todo o 

enquadramento estrutural onde nos encontramos, contribui para um olhar mais atento sobre 

“poupanças”, investimentos e orçamentos familiares.  
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 É urgente ponderar e perspetivar estas matérias de um outro prisma, diferente do que tem 

sido efetuado pelas nossas famílias nos últimos anos.  

 

 O sobre-endividamento da população portuguesa e a atual taxa de desemprego obriga-nos a 

pensar de uma forma diferente antes de avançar com uma decisão que possa colocar em risco o 

nosso futuro ou mesmo o nosso dia-a-dia. 

  

 Os jovens e adultos de hoje necessitam de estar mais atentos à oferta disponível, ser 

capazes de fazer uma leitura das entrelinhas e perceber se aquele serviço é mesmo indispensável.  

 

 Atendendo a que cada vez mais vivemos numa sociedade concorrencial e consumista, onde 

a informação é sempre muita e muitas vezes pouco clara, temos que estar atentos para sermos 

capazes de tomar as decisões que são mais acertadas para o dia de hoje e para o amanhã.  

 

15) O que mais tem a dizer sobre esta experiência?  

 

 Esta tem sido uma experiência muito enriquecedora, a vários níveis e para os diferentes 

intervenientes. 

 

 Ao longo destes meses de projeto, fomos alertados sobre vários aspetos que estão 

completamente relacionados com o mundo atual e a atual situação de crise, pelo que esta chamada 

de atenção chegou no momento certo (não tendo, infelizmente, chegado antes). 

Neste momento, fazendo uma retrospetiva, constatamos que este atual contexto de crise económica 

e financeira poderia de algum modo ter sido evitada se todos nós fossemos financeiramente mais 

conhecedores, mas, não sendo, esta é a altura ideal para investir nesta formação financeira e seguir 

em frente.  

 

 Penso que Portugal nunca mais será igual depois da crise, pelo que, estas experiências vão 

sem dúvida nos ajudar a criar estratégias que nos permitam estar mais preparados para essa 

realidade. 

 

 Penso que esta experiência tem também contribuído para um pensamento sobre a realidade 

como a conhecemos, assim como, para a criação de uma ideia de futuro diferente, de acordo com o 

que pretendemos para os nossos filhos e netos.  

 

 Por todos estes motivos, considero a iniciativa em questão valiosa e faço votos que a mesma 

continue e se intensifique cada vez mais.  

 

 

Apêndice 6. Guião das Entrevistas 

 

1) Como surgiu a ideia de realizar este Programa de Formação Financeira? 

 

2) Qual a sua relevância? 

 

3) Quais são os objectivos e os principais conteúdos do Programa? 

 

4) Que estratégias são utilizadas para transmitir esses conteúdos às crianças e aos jovens? 

 

5) Porque se optou por essas estratégias? Quais são as suas vantagens e desvantagens? 



 

 

50 

 

6) Que desafios teve na recepção do Programa por parte das crianças e/ou dos jovens? 

 

7) Atendendo aos objectivos a que se propôs, como têm sido os resultados? 

 

8) É utilizado algum método para avaliar os resultados? Qual? Como foi elaborado esse método? 

 

9) Foi feita alguma divulgação deste Programa? Através de que formas?  

 

10) Conhece outros programas semelhantes? Quais? 

 

11) Caso conheça outros programas, o que diferencia este Programa dos outros?  

 

12) Que impacto é que a distinção atribuída ao Programa no âmbito do concurso "Todos Contam" 

teve?  

 

13) Se pudesse retroceder no tempo e alterar algum aspecto do Programa, o que mudaria? 

 

14) O que é que, na sua opinião, ainda está por fazer, nesta área? 

 

15) O que mais tem a dizer sobre esta experiência?  

 

 


