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Enquadramento 
 

Finanças para Todos é um programa de literacia financeira criado pelo Nova SBE 
Finance Knowledge Center (Centro de Conhecimento especializado em Finanças da 
Nova School of Business & Economics) com o objetivo de contribuir para o aumento 
dos níveis de literacia financeira em Portugal, apoiando as famílias e o 
desenvolvimento do país. 

A criação deste projeto surge também como contributo do Nova SBE Finance 
Knowledge Center para a concretização da Agenda 2030 sobre os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, nomeadamente o objetivo 1 - Erradicação da Pobreza, 
e o objetivo 4 - Educação de Qualidade.  

Na persecução destes objetivos e por via de um trabalho conjunto entre o Nova SBE 
Finance Knowledge Center, os alunos da Nova SBE e a CFA Society Portugal, com o 
apoio da Fidelidade, este programa de literacia financeira oferece sessões de 
formação gratuitas e disponibiliza uma linha de apoio telefónica à comunidade para 
esclarecimento de dúvidas sobre finanças. 

 

A quem se destina 
 

O projeto Finanças para Todos destina-se a todos os cidadãos portugueses, mas 
pretende apoiar sobretudo a população portuguesa com baixos níveis de rendimento 
e escolaridade. 

A Linha de Apoio Telefónico está aberta à população em geral, contribuindo para o 
esclarecimento de dúvidas gerais sobre finanças. De ressalvar que esta linha não fará 
qualquer tipo de recomendação acerca de qualquer produto, serviço, investimento 
ou instituição, ou outros. 
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Como funciona 
 

Formações 
 

As formações Finanças para Todos surgem como pilar fundamental do projeto, onde 
se pretende a transmissão de conhecimentos úteis sobre conceitos básicos de 
finanças e boas práticas orçamentais. 

Processo: 

• 5 Aulas gratuitas, presenciais realizadas no campus de Carcavelos da Nova 
School of Business & Economics; 

• Aulas realizadas em horário pós-laboral, com a duração de 1h30, cada; 
• Cada aula abordará 2 módulos num total de 10 sobre as seguintes temáticas: 

o Introdução à literacia financeira 

o Planeamento financeiro 

o Poupança 

o Endividamento e seguros 

o Sobre-endividamento 

o Investimento e reforma 

o Produtos financeiros e fiscalidade 
o Banca 
o Comportamentos e riscos 
o Conclusão e resumo dos conceitos aprendidos 

• Dado o número de vagas ser limitado, a aceitação da candidatura às 
formações gratuitas é feita com base no critério de data de candidatura, 
realizado através do formulário disponível no website do projeto – 
www.financasparatodos.pt 

 

 

Linha de Apoio Telefónico 
 

A Linha de Apoio Telefónico pretende ser um serviço aberto e acessível a todos os 
cidadãos portugueses para o esclarecimento de dúvidas sobre conceitos financeiros, 
pretendendo assim contribuir para um maior nível de literacia financeira. 

 

 

http://www.financasparatodos.pt/
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Processo: 

• A Linha de Apoio Telefónico está disponível de segunda-feira a sexta-feira, 
das 13h30 às 16h30; 

• A Linha de Apoio Telefónico estará aberta entre outubro de 2022 e junho de 
2023; 

• O número de contacto irá ser divulgado brevemente; 
• A Linha de Apoio Telefónico não serve qualquer propósito comercial, apenas 

respondendo a dúvidas gerais sobre finanças com respostas baseadas em 
conhecimentos amplamente reconhecidos pela comunidade académica, da 
Nova SBE e da CFA Society Portugal. 

 

Contactos  
 

E-mail: financasparatodos@novasbe.pt 

Telefone: 910 071 247 

 

Disposições gerais 
 

a) A participação no programa implica o conhecimento e aceitação, integral e sem 
reservas, dos termos e condições previstos no presente Regulamento; 

b) Qualquer situação omissa não prevista no presente Regulamento será apreciada e 
decidida pela Equipa de projeto; 

c) A Equipa de projeto não se responsabiliza por eventuais erros informáticos que 
impeçam a validação da participação; 

d) A Equipa de projeto reserva-se o direito de, em qualquer momento, introduzir 
alterações e aditamentos ao presente Regulamento, dando a devida publicidade dos 
mesmos, não sendo devida qualquer compensação pecuniária ou outra por issoJ 

e) A Equipa de projeto reserva-se o direito de, em qualquer momento, modificar, 
suspender ou cancelar o programa, em caso de situações imprevistas, excecionais ou 
supervenientes.  
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