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O programa EDUCAÇÃO FINANCEIRA | POR TUA CONTA é uma iniciativa
promovida pela Fundação Dr. António Cupertino de Miranda em
parceria com a Área Metropolitana do Porto.

A Fundação, é instituição privada, sem fins lucrativos, instituída em
1964, que assume a coesão social, a cultura e a educação como
dimensões estruturantes da sua missão e dos seus projetos.

A Fundação tutela o Museu do Papel Moeda, o qual é detentor de uma
coleção de papel fiduciário, considerada a mais importante coleção
privada desta temática existente em Portugal.

Desde 2009, que a Fundação tem vindo a conceber e implementar
projetos de educação financeira para diferentes públicos.



O Projeto “Eu e a Minha Reforma” é uma iniciativa que surge para dar resposta
ao problema social do défice de literacia financeira e digital da população, com mais de 55
anos.

No Poupar Está o Ganho, é um programa de educação financeira, que desde 2010 capacita
crianças e jovens de todos os ciclos de ensino, para que aprendam desde cedo a lidar com o
dinheiro e adquiram comportamentos que contribuam para o seu bem-estar financeiro e
das suas famílias, hoje e no futuro.

Educação Financeira – Uma necessidade especial é um projeto pioneiro de Inclusão e Formação 
Financeira, para combater a falta de literacia financeira de pessoas com défice cognitivo.



“A Fundação Dr. António Cupertino de Miranda é uma 
referência nacional na Educação Financeira e ninguém 
duvida que esta é indispensável. As questões financeiras não 
são simples nem podem ser deixadas ao acaso, por isso a 
aquisição de conhecimento permite compreender a 
complexidade desse mundo.
Não se pode esperar que sem esse conhecimento o cidadão 
comum fique apto a tomar decisões certas sobre os seus 
rendimentos, os seus gastos ou os seus investimentos. Nesse 
sentido, defendo, há muito, que este conhecimento deveria 
ser adquirido na escola e desde o ensino básico.”

(Presidente da República, Professor Marcelo Rebelo de Sousa, 
10ª Edição do “No Poupar Está o Ganho”, junho 2020)



Porquê implementar a educação financeira?

• Combater a exclusão social

• Mudar atitudes e comportamentos

• Capacitar jovens a tomar decisões financeiramente corretas

• Criação de uma nova geração de consumidores

• O nível de endividamento das famílias portuguesas tem vindo a
registar valores próximos dos 130% do rendimento disponível

• A melhor forma de combater o endividamento é através da
educação financeira

• Incluir a educação financeira nos projetos educativos
promoverá a mudança de vida de todos os envolvidos - alunos,
pais e professores!



“Na economia dos dias de hoje, a literacia 
financeira é como saber ler ou escrever.”

Annamaria Lusardi
OCDE / International Financial Education Comitee

Fonte: World Economic Forum, Março 2016



Por tua Conta é um programa de educação 

financeira, implementado em continuidade, 

em paralelo com o ano letivo, e que 

disponibiliza a professores e alunos do ensino 

profissional, todos os recursos pedagógicos 

necessários à sua implementação.



Objetivos

• Promover a educação financeira dos jovens

• Desenvolver hábitos de poupança

• Promover o consumo responsável

• Promover uma relação saudável com o dinheiro, sabendo gerir o aspeto emocional das opções

• Dotar os jovens de competências que reforcem o seu perfil profissional de saída e a sua preparação
para uma cidadania consciente/ comportamentos financeiros mais adequados

• Promover o desenvolvimento de processos cognitivos nos alunos associados à pesquisa e organização
de informação, à resolução de problemas, com vista ao reforço do mecanismo de tomada de decisão e
à capacidade de avaliação do impacto das decisões financeiras no imediato, assim como no médio e
longo prazo

• Promover de modo sistemático e intencional, atividades que permitam aos alunos fazer escolhas,
confrontar pontos de vista, resolver problemas e tomar decisões financeiras em “contexto protegido”

• Transposição destas competências para outros contextos, promovendo a autonomia pessoal dos alunos
e capacitando-os para a adaptação futura ao contexto profissional

• Dar formação financeira a professores, capacitando-os para transferir conhecimentos financeiros aos
seus alunos e desenvolver as competências financeiras necessárias à correta tomada de decisão

• Contribuir para a valorização do ensino profissional



Cronograma de implementação (2022-2023)

Apresentação do projeto e inscrições

Ações de capacitação para professores

Disponibilização de materiais de apoio a professores e alunos

Acesso à plataforma de e-learning

Realização de visitas ao Museu do Papel Moeda

Implementação do projeto em sala de aula

Evento final



Como se implementa? 

É um projeto “chave na mão” que inclui: 

• Participação (facultativa) dos professores numa ação de capacitação

(modalidade ação de curta-duração)

• Conteúdos estruturados por módulos temáticos

• Abordagem prática e linguagem acessível

• Flexibilidade (adaptabilidade à disciplina e à carga horária afeta)

• Acesso à plataforma de e-learning www.portuaconta.pt 

• Apoio e monitorização do projeto pelo Serviço de Educação (linha de 

apoio - help desk)



Módulos de Aprendizagem
Programa estruturado em 4 módulos de aprendizagem, cada um 
correspondendo a uma área temática de conhecimento:

1.º Planeamento e Gestão do Orçamento Familiar
2.º  Poupança e as suas Aplicações
3.º  Produtos Financeiros Básicos
4.º  Direitos e Deveres/Prevenção da Fraude



Planeamento e Gestão do Orçamento Familiar

O planeamento e a gestão do orçamento envolvem a relação entre
rendimentos e despesas e assentam na compreensão da necessidade
de planear os gastos e gerar poupança para se atingirem objetivos, de
curto e longo prazo, e fazer face a situações inesperadas.

Temas abordados:
1.º Necessidades e Desejos
2.º Despesas e Rendimentos
3.º Risco e Incerteza
4.º Orçamento
5.º Planeamento



Poupança e as suas Aplicações

Mais importante do que o dinheiro que se ganha, é o dinheiro que se 
consegue poupar e o que se faz com esse dinheiro. Quanto mais 
cedo se começar a investir, melhor. É preciso fomentar a poupança e a 
sua aplicação.

Temas abordados:
1.º Poupança e seus objetivos
2.º Compreender formas de aplicação e de remuneração da poupança
3.º Noções básicas sobre juros
4.º Identificar diversos produtos de aplicação da poupança e as suas 
principais características



Produtos Financeiros Básicos

A evolução tecnológica mudou a relação das pessoas com o dinheiro,
em particular a forma de comprar, de efetuar pagamentos e de aceder
aos serviços e produtos financeiros.
Por outro lado, a facilidade de acesso a crédito faz com que muitas
pessoas se endividem mal começam a vida profissional.
O crédito é uma ferramenta que nos permite antecipar o acesso a
determinados bens. O endividamento não é necessariamente mau, mas
é fundamental estar preparado para tomar decisões corretas.

Temas abordados:
1.º Meios de pagamento
2.º Contas bancárias
3.º Crédito e endividamento
4.º Seguros



Direitos e Deveres | Prevenção da Fraude

Viver em sociedade implica conhecer as regras do jogo, ou seja, saber
quais são os direitos e os deveres de cada um.
A disseminação da inovação digital também ao nível da utilização dos
serviços financeiros criou novas fontes de risco para os consumidores,
incluindo novos tipos de fraude relacionados com a segurança e
confidencialidade dos dados. É fundamental que os jovens tenham o
conhecimento adequado sobre estas situações de modo a que possam
adotar comportamentos que diminuam o risco de se serem também eles
vítimas de fraude financeira.

Temas abordados:
1.º Direitos do consumidor
2.º Deveres dos consumidores
3.º Prevenção da fraude



A Plataforma

É uma PLATAFORMA RESPONSIVA que permite a visualização de

conteúdos através de tablets e smartphones, com a mesma qualidade

que são visualizados no computador, na escola e em casa.

Alunos e professores têm acesso entre outros a: 

• Conteúdos

• Filmes temáticos

• Casos práticos e fichas de exercícios sobre os temas abordados 

• Material de Apoio

• Visita ao Museu Papel Moeda (online)

https://portuaconta.pt/escola


Porquê o Ensino Profissional?
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“Os Cursos Profissionais, da responsabilidade da ANQEP, são caracterizados por uma forte ligação com o mundo profissional. Visam 
o desenvolvimento de competências para o exercício de uma profissão, em articulação com o tecido empresarial local, adequando-o 
ao perfil do aluno. Podem ser lecionados em escolas profissionais públicas ou privadas e em escolas secundárias da rede pública. O 
seu objetivo é contribuir para o desenvolvimento de competências pessoais e profissionais para o exercício de uma profissão, sem
descartar a possibilidade do aluno aceder a formações pós-secundárias ou ao ensino superior (prosseguimento de estudos).”
Fonte: Edulog (2019), Caracterização do ensino e formação Profissional em Portugal

O ensino profissional “é cada vez mais visto pela Organização Internacional do Trabalho, pela OCDE e pela UNICEF como uma das
melhores formas de qualificação dos jovens no tal futuro incerto, em que não sabemos quais serão as profissões que vão existir.
Temos alunos mais felizes e o ensino profissional é promotor do sucesso.”

“(…) um aluno sai daqui com aptidão para estar em empresas, em contexto de trabalho, pronto para saber comunicar com terceiros,
para fazer apresentações. E se as empresas detetam um bom aluno no estágio, podem ficar logo com ele. Normalmente, ganham
remunerações mais elevadas do que os alunos que saem do científico-humanístico diretamente para o mercado de trabalho.
Também quando ingressa no ensino superior, regra geral, revelam melhores resultados do que os outros alunos.”

“O preconceito nas empresas já desapareceu há muito tempo, aconteceu muito mais rapidamente do que aconteceu na própria 
sociedade. Porque a empresa quer os seus trabalhadores qualificados (…) Melhora não só a qualidade como a dignidade do trabalho. 
E, naturalmente, a produtividade dessa empresa e o crescimento económico do país.”

Teresa Damásio, embaixadora portuguesa da Semana Europeia da Formação Profissional. Entrevista ao Diário de notícias (2019)
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Idade dos estudantes nos Cursos Profissionais (CP) e nos 
Cursos Científico-humanísticos (CCH) - (percentagem)

Até 17 anos 18 anos 20 anos Mais de 20 anos

Os estudantes que frequentaram os cursos profissionais
eram, em média, mais velhos. Mais de 2/3 (71%) tinham
18 ou mais anos, havendo inclusivamente 13% com mais
de 20 anos.

Este fato pode dever-se a retenções que tenham
ocorrido antes do ingresso dos alunos neste tipo de
cursos. Por outro lado, poderá também estar associado a
reorientações do percurso escolar, o que, na maioria dos
casos, pode implicar a perda de um ou mais anos
escolares.

*Fonte: Estudantes à saída do Secundário em 2018/2019. DGEEC, dezembro 2020.
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Nível de escolaridade dominante na família dos 
estudantes dos Cursos Profissionais (CP) e dos Cursos 

Científico-humanísticos (CCH) - (percentagem)

Até ao 1ºciclo Entre o 2º e o 3º ciclos Ensino secundário Ensino Superior

Os estudantes que frequentaram o ensino profissional
advêm, em média, de famílias com baixo nível de
escolaridade. Apenas 30% dos estudantes provêm de
famílias com o ensino secundário e 11% com o ensino
superior.

Segundo a OCDE existe uma forte correlação entre o
nível socioeconómico das famílias e o tipo de
percurso que os alunos optam por seguir.
Um vasto número de estudos mostra que os alunos
provenientes de meios socioeconómicos desfavorecidos
tendem a obter, em média, piores resultados escolares.

*Fonte: Estudantes à saída do Secundário em 2018/2019. DGEEC, dezembro 2020.
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Expetativas gerais dos estudantes dos Cursos Profissionais 
(CP) e dos Cursos Científico-humanísticos (CCH) à saída do 

secundário - (percentagem)

Continuar a estudar Deixar de estudar Sair antes de completar o secundário Não sabe

Apenas 38% dos estudantes dos cursos profissionais
pretendem continuar a estudar depois de concluir o
secundário. Esta percentagem é muito inferir à verificada
nos estudantes dos cursos científico-humanísticos, onde
87% pretendem prosseguir os seus estudos.

Conseguir um trabalho para ter autonomia financeira foi
apontado por 59% dos estudantes dos cursos
profissionais como razão para não quererem prosseguir
os seus estudos. 47% indicam como motivo para esta
decisão o “não gostar de estudar”, 13% o fato de “não ser
fácil entrar para o ensino superior” e 12% “dificuldades
económicas”.

*Fonte: Estudantes à saída do Secundário em 2018/2019. DGEEC, dezembro 2020.



Fonte: Martins, Coimbra, Fontaine, & Barrera (2018). Preditores de autoeficácia acadêmica em jovens portugueses 
e brasileiros cursando ensino profissional. Universidade do Porto e Universidade de São Paulo

Martins, Coimbra, Fontaine, & Barrera (2018), definem, 
entre outros, como preditores da autoeficácia académica 
do ensino profissional:
A satisfação com o curso 
O suporte dos professores
O suporte social geral
As habilidades sociais (habilidade em lidar com situações 
e pessoas)
A perceção das capacidades e dificuldades

“Contudo, as habilidades sociais, a satisfação com o curso, a
autoeficácia para os papéis de adultos e, em particular o
suporte dos professores, podem ser desenvolvidos nos
espaços de formação educacional, por meio de intervenções
direcionadas e especificamente desenhadas a pensar nas
características dos jovens que frequentam o ensino
profissional em cada um dos contextos. Torna-se, deste modo,
inegável a importância que o contexto escolar, e em particular
o suporte dos professores e a satisfação com o curso, pode ter
enquanto promotor da autoeficácia acadêmica (…)”

“Os dados sugerem, assim, a necessidade de políticas públicas
que venham atenuar o risco e as vulnerabilidades a que os
jovens em formação profissional estão sujeitos.”
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Maior nível de literacia financeira

Maior aspiração escolar

Mais expetativas a nível profissional Maior expetativa salarial inicial

Melhor desempenho escolar

Melhor transição para a vida adulta e 
para a entrada no mundo de trabalho



Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória

*Fonte: Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, 
Ministério da Educação/Direção-Geral da Educação (2017)



Resolução de 
problemas

Pensamento crítico
Tomada de decisão

Planeamento
Regulação de 
expetativas

Responsabilidade
Autonomia

Competência escolar geral
Competência Português

Competência Matemática
Competência Digital

Envolvimento com a escola
Relação com os professores
Relação com outros alunos

Integração escolar

Integração laboral
Integração comunidade

Inclusão Social
Cidadania
Bem-estar

Desenvolvimento de empatia 
nas relações familiares

Identidade escola
Identidade grupo 
Identidade turma



O que distingue este projeto?

CONTINUIDADE - A sua implementação é feita em paralelo com o ano letivo, 
preferencialmente durante 2 anos.

PROXIMIDADE - A política de proximidade é fulcral. A Fundação faz questão de 
prestar um apoio e acompanhamento permanentes a professores e alunos, numa 
ligação efetiva e afetiva que liga o Museu às escolas dos municípios com quem 
trabalha e garante que o trabalho levado a cabo é sério e produz os resultados 
desejados. 

RECURSOS - Grande diversidade de recursos disponibilizados a professores e 
alunos, em suporte diferenciado.

METODOLOGIA – Aprendizagem baseada em casos práticos (case based learning).

QUALIDADE E CREDIBILIDADE - Os recursos utilizados possuem o selo de garantia 
de qualidade das instituições parceiras, como o Banco de Portugal e a Faculdade 
de Economia da Universidade do Porto, responsável pela revisão científica dos 
conteúdos.
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Parceiros Institucionais
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FUNDAÇÃO DR. ANTÓNIO CUPERTINO DE MIRANDA | MUSEU DO PAPEL MOEDA

www.portuaconta.pt| portuaconta@facm.pt
Avenida da Boavista, 4245 | 4100–140 Porto

Tel. 226 101 189


