
Influência positiva na literacia financeira 
e no potencial empreendedor de jovens

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

FinFluencers visam conceber, desenvolver e oferecer 
aos jovens , com idades compreendidas entre os 19 e os 
29 anos, uma oferta de formação online que os apoie na 
tomada de decisões financeiras informadas e confiantes 
enquanto agentes económicos, produtores, consumidores, 
profissionais, empreendedores e colaboradores, 
considerando que existe uma relação positiva direta entre a 
literacia financeira e o bem-estar dos indivíduos.
O projeto, que teve início no final de 2021, vai desdobrar-
se ao longo de 24 meses para produzir metodologias, 
ferramentas, guias e contribuir para a literacia financeira dos 
jovens dos cinco países participantes e de todo o mundo. 

FinFluencers 
trabalha para a 
literacia financeira 
dos jovens, 
com idades 
compreendidas 
entre os 19 e os 29 
anos
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A implementação do projeto, iniciada através 
da realização de uma investigação primária 
e secundária em larga escala, na Bulgária, na 
Grécia, na República da Macedónia do Norte e 
em Portugal, para recolher, resumir e comparar 
informações quantitativas e qualitativas sobre 
o nível de competências financeiras e analisar 
as lacunas do principal grupo alvo do projeto, 
através de várias ferramentas, nomeadamente 
a análise da informação já disponível, pesquisa 
online, focus groups e entrevistas qualitativas.
Os parceiros conduziram a investigação a 
nível nacional, seguindo uma metodologia 
comum, orientações e ferramentas.Os 
parceiros também visaram identificar as boas 
práticas existentes e as iniciativas de literacia 
financeira e educação financeira já disponíveis 
para os jovens à escala nacional.

A investigação foi realizada entre fevereiro 
e abril de 2022, realizando primeiro a 
pesquisa de documentação e internet sobre a 
informação e recursos já existentes. 
A metodologia para a implementação da 
investigação incluiu também uma análise 
do parecer e do grupo-alvo secundário do 
projeto, nomeadamente, peritos, formadores, 
facilitadores e representantes de ONG/
organizações/PME que trabalham e apoiam os 
jovens em vários tópicos (média). 
Representantes deste grupo-alvo participaram 
em entrevistas individuais, bem como em 
discussões gerais em focus group. No total 
foram formados 8 grupos nos quatro países, 
constituídos por até 10 pessoas cada. 

LITERACIA FINANACEIRA AJUDA OS JOVENS A:

  compreender o funcionamento do   
 contexto financeiro em que vivem,

  compreender  o risco financeiro e as  
 oportunidades,

  tomarem decisões racionais e bem   
 informadas (incluindo potencial   
 empreendedor,

  saber onde encontrar ajuda para a   
 sua literacia financeira,

  conseguirem tomar ações efectivas   
 para melhorarem o seu bem-estar 

  tornarem-se independentes e auto-  
 suficientes

Damos as boas-vindas aos Jovens Influenciadores 
Financeiros num ambiente de formação digital

IMPOSTOS CARTÕES 
DE CRÉDITO INVESTIMENTOS INTERNET 

BANKING EMPRÉSTIMOS ORÇAMENTOSPOUPANÇA 
PESSOAL



A aprendizagem online ou híbrida é 
a melhor forma de educar os jovens 
no domínio das finanças devido à 
sua flexibilidade e à possibilidade 
de realizar cursos de curta duração 
e conter informações aplicáveis e 
pertinentes para o grupo-alvo.

Os níveis globais de literacia financeira da população na Bulgária, Grécia e Macedónia 
do Norte são inferiores à média da UE
Os jovens (dos 18 aos 29 anos) parecem ter notas de literacia financeira e de atitude 
financeira mais baixas do que a restante amostra de forma consistente e significativa.  
Tendem também a ter menos conhecimentos financeiros e comportamentos 
financeiros menos prudentes.
A maioria das pessoas quer aumentar os seus conhecimentos financeiros, e a 
percentagem de pessoas que o afirmam varia entre 50 a 83% em diferentes inquéritos.
A maioria das pessoas tem baixos níveis de conhecimento de conceitos financeiros 
básicos, maus hábitos de poupança, e uma compreensão insuficiente da informação 
financeira.
Todos os países, à exceção da Grécia, desenvolveram estratégias e planos de ação 
específicos em matéria de literacia financeira eeducação.

ATÉ AGORA FORAM RECEBIDOS OS SEGUINTES DADOS DOS 
QUATRO PAÍSES PARTICIPANTES NO INQUÉRITO:

Para uma abordagem abrangente da educação 
financeira,  é necessária a cooperação entre 
diferentes intervenientes, envolvendo várias partes 
interessadas, ou seja, instituições governamentais, 
prestadores formais e não formais de educação, 
ONGs e organizações da sociedade civil, o sector 
financeiro e as empresas a trabalhar em conjunto. 

Visita o nosso 
website!

Faz Like na nossa 
página de Facebook!

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.
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