
LITERACIA FINANCEIRA E POTENCIAL EMPRESARIAL 
DOS JOVENS | CONHEÇA AS SUAS FINANÇAS!

GRUPO ALVO PRINCIPAL: 
Jovens (19-29) e
GRUPO ALVO 
SECUNDÁRIO:  
stakeholders como 
consultores financeiros 
e profissionais, 
respetivas organizações, 
organizações juvenis.

A literacia financeira é uma habilidade fundamental para a participação na 
sociedade moderna. Os jovens estão a crescer num mundo cada vez mais 
complexo, onde eventualmente terão de tomar conta do seu futuro financeiro.

IMPOSTOS CARTÕES 
DE CRÉDITO INVESTIMENTOS INTERNET 

BANKING EMPRÉSTIMOS ORÇAMENTOSPOUPANÇA 
PESSOAL

Literacia financeira Apoiar os jovens a:  

• compreender o funcionamento do contexto financeiro  
em que vivem 

• compreender os riscos financeiros e as oportunidades

• tomar decisões racionais e informadas  
(incluindo o potencial empresarial),

• saber onde podem obter ajuda para a literacia financeira,

• ser capaz de tomar ações eficazes para aumentar o seu bem-estar 

• tornar-se independente e autossuficiente



 Descubra como os FinFluencers trabalham para preprar os jovens  
para se autonomizarem e serem indepedentes 

Visita o nosso 
website!

INSCREVE-TE E PARTICIPA!
Faz Like na nossa 
página de Facebook!  FinFluencersProject www.finfluencers.org

Entrevistas com jovens 
e especialistas

Inquéritos online 
entre jovens em 
quatro países

Focus Grupos de 
jovens e stakeholders 
em quatro países

Análise GAP

FLiST  
a Ferramenta de 
Autoavaliação da Literacia 
Financeira disponível online

Ambiente de 
aprendizagem on-line 
altamente estimulante

Criação de uma 
Rede finfluencers 
e comunidade

Plataforma FinFluencers 
para aprendizagem, 
formação, autoavaliação

O Guia Jovem FinFluencers 
para servir de Manual 
para organizar e sustentar 
redes FinFluencers

• Piloto para teste durante três meses da metodologia 
FinFluencers durante os workshops 

• Formação de formadores de curta duração para 
formadores/facilitadores na metodologia do projeto

• Formação de Jovens Influenciadores Financeiros em 
Portugal 

• FinFluencers da Bulgária, Grécia, Portugal e Macedónia 
do Norte participarão num treino de 8 horas académicas 

• Jovens influenciadores financeiros tornam-se 
Embaixadores

FORMAÇÃO

Eventos multiplicadores em quatro países

Os jovens FinFluencers e Stakeholders falam sobre as suas 
experiências de participação no projeto.
Conhecimento e experiência de partilha e intercâmbio para 
melhorar a literacia financeira e capacitar outros jovens a 
tomarem decisões financeiras informadas e confiantes.

Após a formação, os FinFluencers regressarão aos seus 
países e colocarão à prova a metodologia, pilotando as 
redes a nível nacional.

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, que reflete unicamente o ponto de vista dos 
autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas.


