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OS FORMADORES DO PROJETO ‘FINFLUENCERS’ ESTÃO PRONTOS 

PARA TESTAR A METODOLOGIA DE FORMAÇÃO 

O projecto FinFluencers e o seu consórcio, financiado pelo 

Programa Erasmus+ da União Europeia, visa conceber, desenvolver 

e oferecer aos jovens, com idades entre os 19-29 anos, uma 

formação online para os apoiar na tomada de decisões financeiras 

informadas e confiantes como agentes económicos, produtores, 

consumidores, profissionais, empresários e empregados, 

considerando que existe uma relação directa positiva entre a 

literacia financeira e o bem-estar dos indivíduos. 

 

Por outro lado, o projeto também apoia um grupo-alvo secundário, 

nomeadamente, especialistas na área, formadores, facilitadores e 

representantes de ONG’s/organizações/PME’s que trabalham e apoiam os jovens em vários tópicos, 

assegurando-lhes orientação e apoio na organização e implementação de cursos sobre literacia financeira. 

A parceria do projeto desenvolveu uma metodologia de formação, que será a base da futura plataforma 

de formação online, desenvolvida no âmbito do projeto. Por outro lado, a metodologia é também adequada 

para sessões de formação presenciais, abrangendo temas como "Cultura Financeira", "Finanças pessoais", 

"Serviços financeiros", "Orçamentação", "Literacia financeira e vida profissional". 

 

No início de dezembro de 2022, o projeto organizou uma sessão 

de formação intitulada "Train the trainer" (“Formar o Formador”) 

em Atenas, Grécia, durante a qual os parceiros trouxeram 

formadores da Bulgária, República da Macedónia do Norte, 

Portugal e Grécia, sobre como implementar as próximas 

formações com jovens, sobre literacia financeira de uma forma 

mais envolvente e interessante. Foram formados sobre como pôr 

em prática a metodologia de formação elaborada no âmbito do 

projeto, que se concentra na formação de jovens e na 

alfabetização financeira, assegurando-lhes estudos de casos 

práticos e exemplos.  

 

Nos próximos meses - Janeiro-Fevereiro de 2023 -, os formadores 

irão testar a metodologia de formação com jovens a nível local nos seus países. Podem seguir o site do 

Facebook do projeto para que possam ficar a saber mais informações sobre as sessões piloto a serem 

organizadas. Algumas delas serão online; algumas delas serão presenciais. Todos os/as jovens interessados/as 

em aumentar as suas capacidades financeiras são bem-vindos/as para testar a metodologia de formação 

e dar feedback. 

 

Até lá, poderá testar a sua literacia financeira no website do projeto, com a ferramenta de auto-avaliação, 

desenvolvida no âmbito do projeto, como ponto de partida do seu percurso na literacia financeira - 

https://test.finfluencers.org/. 

 

Também pode desfrutar da série de Podcasts do projeto, que fornece informação para a implementação 

do projeto, mas também informação para alguns tópicos importantes sobre literacia financeira em geral - 

https://finfluencers.org/podcasts/  

https://finfluencers.org/podcasts/

