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ENQUADRAMENTO

Análise retrospetiva: A formação financeira em Espanha em 2007
 Criação bastante incipiente.ç p

 Apenas na perspetiva do sector público: portais dos reguladores 
dedicados à prestação de informação aos consumidores financeiros:

• Banco de España
Portal del Cliente Bancario

www.bde.es/clientebanca/home.htm

Práticas bancárias comuns  
www.bde.es/webbde/es/secciones/servicio/reclama/criterios.html

• Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) 
Portal del Inversor

www.cnmv.es/portalinversor
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ENQUADRAMENTO

Crescente sensibilização para a importância da formação financeira

 OCDE
• 2005 – Recomendação com princípios sobre a educação 

financeira

 União Europeia
• 2007 – Conferência para a melhoria da literacia financeira

• 2007 – Inquérito às iniciativas de literacia financeira

• A partir de 2008 – Grupo de peritos em formação financeira
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ACORDO BANCO DE ESPAÑA - CNMV

2008 – O Banco de España e a Comisión Nacional del Mercado de 
Valores chegaram a acordo relativamente à conceção e lançamentoValores chegaram a acordo relativamente à conceção e lançamento 
do Plan de Educación Financiera

 Sem prazo-limite Sem prazo limite
 Montante orçamentado para 2008-2012
 Criação de um Grupo de Trabalho para lidar com assuntos 

relacionados com o Plano

2009 – Participação do Ministério da Economia:

 Direção-Geral de Seguros e Fundos de Pensões
 Secretário-Geral do Tesouro

2013 – Novo orçamento confirmado para 2013-2017
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O PLANO

CARACTERÍSTICAS
BÁSICAS

TEM COMO OBJECTIVOS
BÁSICAS

 Melhorar a literacia financeira 
dos consumidores 

Carácter geral

Cooperação
espanhóis.


p ç

Continuidade
 Fornecer um conjunto de 

ferramentas, capacidades e 
conhecimentos para que aconhecimentos para que a 
tomada de decisões 
financeiras seja rigorosa.
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OS DOIS PILARES DO PLANO

PLAN DE
ÓEDUCACIÓN FINANCIERA

COOPERAÇÃO

PORTAL SOBRE
FORMAÇÃO

COOPERAÇÃO
COM

AUTORIDADES
NA ÁREA DAÇ

FINANCEIRA NA ÁREA DA
EDUCAÇÃO

E DO CONSUMO

EFICIÊNCIA DOS RECURSOS DISPONÍVEIS
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PORTAL DE FORMAÇÃO FINANCEIRA

 Lançado em Maio de 2010

 Ferramenta para recolher e partilhar informação e/ou 
conhecimentos sobre conceitos económicos básicosconhecimentos sobre conceitos económicos básicos

 Dirigido a todos os cidadãos

 I f ã áti b t f ili Informação prática sobre o orçamento familiar

 O objetivo é limitar a assunção de riscos por parte dos 
consumidores reforçar a estabilidade do sistemaconsumidores, reforçar a estabilidade do sistema 
financeiro e assegurar a confiança
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Página inicial
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Navegação por módulos: Opção 1

Poderá aceder à informação relevante clicando em cada caixa

ÁPÁGINA DE INICIO
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Navegação por perfis: Opção 2

Á

Acesso a informação relacionada com a sua situação pessoal

PÁGINA DE INICIO
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Navegação por necessidades: Opção 3

Últimas notícias O mais lido

Links para as 
õ /

11

secções/ 
principais
notícias



Como chegar ao fim do mês

Cuidar da sua
saúde
financeira

Gestão rigorosa do 
orçamento familiar

Porque necessitamos de um plano de contingência?
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Economia familiar e etapas da vida

Educação e outras
necessidades das

Compra de casa
necessidades das 
crianças

Planeamento da reforma
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Conselhos básicos sobre investimento

O que significa investir?

Investir em quê e para quê?

Risco e  rentabilidade
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Produtos e serviços financeiros

Produtos mais comuns: 
descrições práticas
processo de venda
l t t telementos a ter em conta

Sistema financeiro:
Papelp
Tipos de membros
Reguladores
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Kit de sobrevivência financeira

Tudo o que precisa de 
saber sobre cartões (esaber sobre cartões (e 

ninguém lhe diz)

Guia de Primeiros SocorrosGuia de Primeiros Socorros 
Financeiros

Como proteger dados pessoais

Como lidar com os 
bancosbancos
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Gepeese: um micro-portal para os mais jovens

www finanzasparatodos es/gepeese/es/index htmlwww.finanzasparatodos.es/gepeese/es/index.html

17



Ainda pendente…

 Redes sociais

 Uma versão específica para smartphones

 Algumas aplicações: orçamento familiar, calculadoras 
(créditos, pagamento de pensões)

 Truques para revitalizar o portal

… mas o trabalho está em curso
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