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I 

NOTA INTRODUTÓRIA 

 

A educação financeira tem sido um elemento preponderante no ciclo de 

desenvolvimento da economia, uma vez que o seu propósito é a difusão de informações 

à população sobre conceitos financeiros e práticas sobre a adequada gestão das suas 

finanças, para que os cidadãos passem a tomar as suas decisões financeiras de forma 

consciente e assentes em bases sólidas de conhecimento financeiro. O atual 

entendimento a nível mundial é de que quanto maior for o nível de educação financeira 

dos indivíduos nas sociedades, mais contribuirão para o desenvolvimento económico e 

o reforço da eficiência e estabilidade do sistema financeiro dos Estados. 

 

De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) 

a educação financeira é “o processo pelo qual consumidores/investidores financeiros 

aprimoram sua compreensão sobre produtos, conceitos e riscos financeiros e, por meio 

de informação, instrução e/ou aconselhamento objetivo, desenvolvem as habilidades e 

a confiança para se tornarem mais conscientes de riscos e oportunidades financeiras, a 

fazer escolhas informadas, a saber onde buscar ajuda, e a tomar outras medidas efetivas 

para melhorar seu bem-estar financeiro"1. 

 

No panorama cabo-verdiano, a educação financeira compete ao Banco de Cabo Verde 

(BCV), isto é, cabe ao BCV no âmbito da regulação e supervisão do sistema financeiro, 

reforçar o grau de literacia financeira, nomeadamente através de ações de formação, 

divulgação, e da promoção da consciencialização pública quanto aos benefícios do 

planeamento financeiro. 

 

Neste contexto, o BCV desenvolveu um plano anual de atividades de educação 

financeira para 2019, no qual estabeleceu como objetivo a promoção da educação 

financeira, enquanto meio de auxílio para a mudança de comportamentos e atitudes

                                                           
1 Recomendação sobre os Princípios e Boas Práticas de Educação Conscientização Financeira. OCDE. 2015. 
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das pessoas em relação à utilização do dinheiro, por forma a incutir nos cidadãos hábitos 

de poupança e de gestão mais racional e otimizada dos seus recursos financeiros, com 

o intuito de melhorar o seu bem-estar económico-financeiro. O plano de atividades está 

arrimado nos princípios e nas melhores práticas internacionais, com vista a otimizar as 

ferramentas e recursos disponíveis para o desenvolvimento apropriado das ações de 

educação financeira no território nacional.   

 

O presente relatório descreve e apresenta uma visão global das atividades de educação 

financeira desenvolvidas pelo BCV, através do Gabinete de Supervisão Comportamental 

(GSC), e demais parceiros institucionais, atividades essas enquadradas no Plano de 

Atividades de Educação Financeira para 2019.  

 

O ano de 2019 foi de muitas realizações no âmbito da educação financeira. As atividades 

tiveram o início no dia 15 de março, com a realização de uma conferência alusiva ao “Dia 

Mundial do Consumidor”, que teve como um dos propósitos a sensibilização o público 

para a importância da educação financeira nas relações de consumo entre os 

consumidores e as instituições financeiras. 

 

Em 2019 as atividades foram marcadas também pelo engajamento do BCV na Global 

Money Week (GMW)2, que é organizada anualmente pela Child and Youth Finance 

International3 e que visa  formar e sensibilizar crianças e  jovens em matéria de educação 

financeira. 

 

De acordo com o plano e em cumprimento do objetivo de promover a educação 

financeira nas escolas, foram levadas a cabo ações de educação financeira nas escolas 

do ensino básico e secundário. Outrossim, foram realizadas ações de educação 

financeira destinadas a adultos. 

 

Dessa forma, durante todo o ano de 2019 decorreu um leque diversificado de ações de 

educação financeira que culminou com as atividades realizadas durante a Semana da 

Poupança 4, em comemoração ao Dia Mundial da Poupança celebrado, anualmente, em 

                                                           
2 https://www.globalmoneyweek.org/ 
3 https://childfinanceinternational.org/ 
4 24 a 31 de outubro de 2019. 

https://www.globalmoneyweek.org/
https://childfinanceinternational.org/
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31 de outubro. A data (31 de outubro de 2019) foi marcada pela assinatura de um Termo 

de Compromisso entre o BCV e todos os seus parceiros institucionais engajados na 

promoção da educação financeira. 

 

É de se referir que os resultados obtidos em algumas atividades foram possíveis devido 

à partilha, articulação e cooperação com os parceiros do BCV, nomeadamente: a Escola 

de Negócios e Governação da Universidade de Cabo Verde (ENG), a Associação para a 

Promoção da Educação Financeira (PROFIN), Bolsa de Valores de Cabo Verde (BVC), a 

Associação de Jovens Economistas (AJECON) e a OEJ Juventude (Orientação e 

Empoderamento do Jovens). 

 

II 

ENQUADRAMENTO DO PLANO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

 

Para o ano de 2019, o BCV definiu um plano de atividades de educação financeira com 

vista a abarcar vários segmentos da população, entre os quais, crianças, jovens, 

mulheres, famílias, micro e pequenas empresas. 

  

Com base nas melhores práticas internacionais, o plano desenvolvido norteou-se pelos 

seguintes princípios: 

 

a)  Isenção: as iniciativas de educação financeira não podem constituir 

instrumentos comerciais ou de marketing, com o fim de comercialização de 

produtos e serviços financeiros específicos;   

 

b) Gratuidade das ações: as ações de educação financeira devem ser voluntárias, 

prescindindo de qualquer remuneração dos promotores pelos beneficiários das 

ações;   

 

c) Coordenação Centralizada e Execução Descentralizada: compete ao BCV a 

coordenação dos projetos (iniciativas), em termos da sua conceção e 

organização, com a participação e os subsídios dos parceiros. Sem prejuízo da 
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execução de determinadas ações pelo BCV, a implementação dos projetos 

incube, essencialmente, aos parceiros, sendo as ações objeto de 

monitorização/seguimento do BCV;   

 

d) Monitorização e avaliação das iniciativas: as iniciativas de educação financeira 

são monitorizadas na sua implementação e são objeto de avaliações periódicas 

do seu impacto.    

 

No plano de atividades ficou estabelecido que as iniciativas de educação financeira 

devem ser adequadas aos respetivos públicos-alvo, designadamente em termos de 

conteúdo e complexidade de linguagem adotada.   

  

No âmbito desse plano também ficaram definidas as temáticas a serem abordadas, com 

destaque para as seguintes:  a Importância da Educação Financeira, a Poupança, o 

Consumo, a Gestão de Finanças e Orçamento (pessoal e familiar), o Investimento e o 

Endividamento.  Em termos de materiais de educação financeira foram elegidos os 

seguintes:  folhetos informativos/flyers e material didático para ações formativas. 

 

Quanto às ações e os canais de transmissão de informação se optou por uma abordagem 

multi-ação e multicanal, abrangendo, vídeos e jogos temáticos, ações de formação, 

palestras/conferências, workshops, programas de rádio e de televisão, sensibilização 

comunitária e peças teatrais.    

 

A materialização e o sucesso das iniciativas de educação financeira dependeram de 

vários fatores, mormente da capacidade de alcançar o público-alvo e da capacidade 

cooperar e de estabelecer parcerias estratégicas para a sua divulgação e 

implementação.  

 

A partir do estabelecimento de parcerias com entidades que têm vocação para a 

educação financeira, o BCV realizou um workshop, em fevereiro de 2019 com vista a 

partilhar e discutir o Plano de Atividades de Educação Financeira para 2019. 

Participaram desse evento os seguintes parceiros: Escola de Negócios e Governação 

(ENG) da Universidade de Cabo Verde, a Associação de Jovens Economistas (AJECON), a 



 
 

7 
 

Associação Orientação e Empoderamento de Jovens – (OEJ.Juventude) e a Bolsa de 

Valores de Cabo Verde (BVC). 

 

DIA MUNDIAL DO CONSUMIDOR  

 

O Início das atividades de educação financeira em 2019 deu-se a 15 de março, Dia 

Mundial do Consumidor. Foi escolhido esse dia, considerando o valor histórico que a 

data representa a nível mundial para todos os consumidores, incluindo os consumidores 

de produtos e serviços financeiros.  

 

O grande facto histórico ocorreu a 15 de março de 1962, no congresso dos Estados 

Unidos da América, quando o então Presidente John F. Kennedy, proferiu o famoso 

discurso em que reconheceu a importância da proteção dos direitos dos consumidores, 

salientando essencialmente o direito à segurança (The right to safety5), à informação 

(The right to be informed), à escolha (The right to choose) e de ser ouvido (The right to 

be heard).  

 

A merecida homenagem à comunicação de John F. Kennedy foi a escolha do dia 15 de 

março como a data para celebrar o Dia Mundial do Consumidor. O dia 15 de março é 

utilizado para promover a conscientização sobre os direitos e necessidades do 

consumidor, exigindo do mesmo modo que os direitos de todos os consumidores sejam 

respeitados e protegidos contra os abusos dos mercados e das injustiças sociais que 

desabonam esses direitos. 

 

CONFERÊNCIA DIA MUNDIAL DO CONSUMIDOR 

  

No âmbito dos objetivos traçados no referido plano de atividades de educação 

financeira, o BCV iniciou a implementação do plano de atividades de educação 

financeira para 2019, com a realização de uma conferência no dia 15 de março de 2019 

alusiva ao Dia Mundial do Consumidor, sob o lema “A importância da educação 

financeira para as relações de consumo em Cabo Verde”.  

                                                           
5 Disponível em https://www.jfklibrary.org/asset-viewer/archives/JFKPOF/037/JFKPOF-037-028.  
 

https://www.jfklibrary.org/asset-viewer/archives/JFKPOF/037/JFKPOF-037-028
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A conferência teve como propósito sensibilizar o público para a importância da 

educação financeira, nas relações de consumo entre os consumidores e as instituições 

financeiras, bem como a partilha de experiências com os bancos centrais de Portugal e 

do Brasil em matéria de educação financeira e a recolha subsídios para estratégia de 

educação financeira do BCV.  

 

Durante a conferência foram apresentados os seguintes temas, : “O papel da ADECO na 

proteção dos consumidores” – apresentado por Eva Caldeira Marques, Representante 

da Associação para a Defesa do Consumidor; “A importância da formação financeira 

para a supervisão comportamental” apresentado por Maria Lúcia Leitão - Diretora do 

Departamento de Supervisão Comportamental do Banco de Portugal; “Educação 

financeira e desenvolvimento: Quais os incentivos necessários?” – apresentado por 

António José Medina dos Santos Baptista – Presidente da Associação de promoção da 

Educação Financeira; “Da Educação Financeira à Cidadania Financeira: Lições 

Aprendidas” – apresentado por Luís Gustavo Mansur Siqueira - Chefe do Departamento 

de Promoção da Cidadania Financeira do Banco Central do Brasil. 

Oradores da Conferência Dia Mundial do Consumidor 

 

Drª Maria Lúcia Leitão - Diretora do Departamento de Supervisão 
Comportamental do Banco de Portugal. 
 

Dr. Luís Gustavo Mansur Siqueira – Chefe do Departamento de Promoção da 

Cidadania Financeira do Banco Central do Brasil. 
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Drª Eva Caldeira Marques - Representante da 
Associação para a Defesa do Consumidor. 
 

Drº António José Medina dos Santos Baptista – 

Presidente da Associação de promoção da 

Educação Financeira.

A conferência contou com a presença de representantes de bancos comercias, empresas 

seguradoras, o Provedor da Justiça, colaboradores do Banco de Cabo Verde e demais 

convidados. 

 

 

IV 
GLOBAL MONEY WEEK 

 

  

GLOBAL MONEY WEEK 

 

Em 2019, pela primeira vez, o BCV aderiu  ao Global Money Week (GMW)6, que é uma 

iniciativa da Child & Youth Finance International7 e compreende um conjunto de 

                                                           
6 https://www.globalmoneyweek.org/ 
7 https://childfinanceinternational.org/ 

https://www.globalmoneyweek.org/
https://childfinanceinternational.org/
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atividades que são realizadas durante uma semana em todo o mundo e dedicada a 

inspirar crianças e jovens a aprenderem sobre assuntos financeiros, meios de 

subsistência e empreendedorismo.  

 

As atividades da Global Money Week de 2019 decorreram entre os dias 25 de março e 

31 de março em mais de 150 países, sob o lema “Learn. Save. Earn.”8  

 

A participação de Cabo Verde no Global Money Week se deu, nomeadamente, através 

do BCV, ENG, PROFIN, AJECON, BVC e da OEJ.Juventude.  

  

UNIVERSIDADES PARTICIPAM DA GMW  

 

No âmbito da semana GMW, a convite do BCV, cerca de 50 jovens estudantes 

universitários, da ENG e do Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais (ISCJS), 

visitaram as instalações da sede do banco central. As visitas ocorreram em dois grupos, 

sendo uma de manhã (ENG) e outra à tarde (ISCJS).  

  

No decorrer das visitas foram feitas apresentações sobre os seguintes temas: “O papel 

do Banco de Cabo Verde no sistema financeiro”, “História da moeda” e “A importância 

da poupança para os jovens”.  

                                                           
8“Aprenda.Economize.Ganhe” 
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Jovens estudantes universitários da ENG e do ISCJS vistam o BCV 

 

PARCEIROS DINAMIZAM ATIVIDADES DO GMW 

 

No âmbito da GMW cada parceiro realizou atividades de forma individual ou em parceria 

com outras entidades, de acordo com o plano de atividades da GMW definido, como 

também foram realizadas atividades conjuntas com o BCV.  

 

Em muitas atividades o BCV atuou de forma direta, participando e acompanhando de 

perto todas as ações. Diversas atividades da GMW contaram com o financiamento do 

BCV e da BVC, traduzida na aquisição de bens e serviços para a confeção de brochuras, 

folhetos/flyers, camisas/t-shirts, compra de brindes, camisas, bolas de futebol, entre 

outros artigos necessários à materialização das iniciativas programadas.  

 

A Profin levou a cabo ações de sensibilização dentro do programa da Global Money 

Week, designadamente pela realização palestras sobre o uso inteligente do dinheiro, na 

Universidade de Santiago, na Associação Comunitária Amigos de Safende, e atividades 

de sensibilização sobre a Educação Financeira na Unipiaget. 
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Diversas ações dinamizadas pela Profin, em parceria com o BCV, Ajecon, Adeco e OEJuventude  

 

As ações dinamizadas pela Profin no âmbito do GMW possuem um caráter transversal, 

que vão desde a sensibilização de jovens universitários (Unicv, Unipiaget, Universidade 

de Santiago, ISCJS), formação de multiplicadores, participação em programas 

radiofónicos. Destaca-se as seguintes a ações realizadas pela  Profin: conferência sobre 

a mulher Caboverdiana (Resiliência, empreendedorismo e educação financeira), 

atividade de sensibilização no mercado de Sucupira com Rabidantes, palestra & debate 

sobre “Educação financeira e desenvolvimento do agronegócios” - Unicv/ECAA, 

Sensibilização Universitária na Escola CCFPO – órgãos, palestra & debate sobre 

“Educação financeira e instituições” – ISCJS, sensibilização das mulheres & jovens do 

bairro de Safende, sensibilização comunitária em Achadinha - Grupo kutumbembém. 
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A Bolsa de Valores de Cabo Verde também em parceria com a Profin e as universidades, 

ENG e ISCJS, promoveu visitas de estudantes universitários às suas instalações e atuou 

como parceira do BCV na realização das olimpíadas universitárias. 
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Estudantes universitários da ENG em visita à BVC 

 

Dentre as atividades realizadas pela AJECON, destaca-se a parceria com o BCV na 

realização da caminhada Terra Branca - Caiada sob o lema “Saúde na Corpu e na bolsu”. 

A caminhada teve como objetivo associar duas atividades de grande relevância para o 

bem-estar da população, a atividade física e a sensibilização sobre o uso consciente do 

dinheiro. No âmbito dessa caminhada, a Profin e a AJECON realizaram atividades de 

sensibilização comunitária onde se aproveitou para efetuar a distribuição de flyers sobre 

educação financeira e para se falar sobre a importância da poupança e da mesada para 

as crianças. As ações de sensibilização abrangeram cerca de 210 famílias.  
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Jovens da Ajecon na caminhada “Saúde na Corpu e na bolsu” 

 

OLIMPÍADAS UNIVERSITÁRIAS DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA  

 

O GMW ficou marcado por forte engajamento do BCV e dos seus parceiros, 

nomeadamente, PROFIN, ENG, AJECON e a BVC com a promoção e a realização das 

Olimpíadas Universitárias de Educação Financeira que decorreram no Campus da Unicv 

no Palmarejo (Praia). Nas olimpíadas participaram estudantes das seguintes instituições 

de ensino superior: ENG, ISCJS, ISCEE, PIAGET. As olimpíadas de educação financeira 

foram marcadas por diversas atividades desportivas, jogos tradicionais e Quiz de 

educação financeira.  
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Equipas de jovens universitários da ENG, ISCJS e PIAGET 

 

É de se referir que Cabo Verde foi vencedor na categoria “GMW Newcomer Special 

Recognition”, no âmbito da oitava cerimónia anual da Global Inclusion Awards, realizada 

a 19 de junho de 2019, como parte da V Child and Youth Finance International Global 

Summit em Joanesburgo (África do Sul), onde foram atribuídos os prémios aos Estados 

participantes da Global Money Week (GMW) de 20199.  

 

Foram distintos diretamente os promotores da GMW 2019 em Cabo Verde, a saber: o 

Banco de Cabo Verde, a Associação de Promoção de Educação Financeira, Bolsa de 

Valores de Cabo Verde e a Associação de Jovens Economistas, que em conjunto 

desenvolveram diversas ações de educação financeira destinadas a crianças e jovens 

caboverdianos, durante a Global Money Week 2019. 

 

 

                                                           
9 https://www.bcv.cv/pt/O%20Banco/Sala%20de%20Imprensa/Arquivo/Paginas/GlobalWeek.aspx  

https://www.bcv.cv/pt/O%20Banco/Sala%20de%20Imprensa/Arquivo/Paginas/GlobalWeek.aspx


 
 

17 
 

 

Foto família da GMW 2019 

 

AÇÕES DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA NAS ESCOLAS 
 

As ações de educação financeira nas escolas têm especial importância na atuação do 

BCV, na perspetiva de mudança de comportamentos. Com a educação financeira nas 

escolas perspetiva-se a transmissão de conhecimentos e valores que possam, a longo 

prazo, criar para as gerações futuras hábitos de poupança e de gestão adequada das 

suas finanças, de modo a promover a inclusão financeira e o desenvolvimento 

económico do país.  

 

Neste sentido, durante o ano de 2019 o BCV promoveu e participou em diversas 

atividades de educação financeira nas escolas do ensino básico e secundário. Todas as 

ações de educação financeira nas escolas foram interativas e tiveram por base uma 

exposição oral, acompanhada por slides ilustrativos e vídeos sobre os seguintes temas: 

A nossa relação com o dinheiro, a Poupança, o Consumo Consciente e o Orçamento 

Familiar.  
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Numa primeira fase, as ações centraram nas escolas do ensino secundário, por forma a 

tentar colmatar o débil conhecimento de aspetos básicos sobre educação financeira nos 

jovens, sobretudo os que estão prestes a entrar nas universidades ou a ingressar no 

mercado de trabalho. Numa segunda fase o foco centrou-se nas escolas do ensino 

básico.  

 

O arranque das ações nas escolas secundárias nasceu de uma parceria entre o BCV a 

Escola Secundária Regina Silva, em que no dia 13 de abril de 2019, foi proferida uma 

palestra sobre a educação financeira, na qual foram abordados os temas da Poupança e 

Orçamento Familiar, abrangendo alunos da referida escola, pais, professores e alguns 

parceiros da escola que se encontravam presentes.  

 

 

Escola Secundária Regina Silva. 

Foto:tps://www.facebook.com/pg/ESReginaSilva/photos/?tab=album&album_id=1057963881059568&ref=page_internal  

 

https://www.facebook.com/pg/ESReginaSilva/photos/?tab=album&album_id=1057963881059568&ref=page_internal
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A segunda escola a ser contemplada com atividades de educação foi a Escola Secundária 

Pedro Gomes (17 de abril de 2019), numa ação conjunta entre o BCV e a escola no 

âmbito do programa Selo de Qualidade em Educação. 

 

A ação teve como pano de fundo os temas Poupança e Orçamento familiar e beneficiou 

cerca de 50 estudantes do 10º ano de escolaridade e alguns professores presentes nessa 

atividade.  

 

Ação na Escola Secundária Pedro Gomes 

 

Em parceria com a OEJuventude, a 12 de junho de 2019, o BCV ministrou uma ação de 

educação financeira para cerca de 40 crianças com a idade compreendida entre os 6 e 

os 12 anos no centro de estudos acompanhados no Bairro da Bela vista em Terra Branca. 

A ação foi ministrada pelas colaboradoras do Departamento de Estudos e Estatística do 

BCV e versou sobre o tema Necessidades e Desejos, ancorado no vídeo sobre a história 

da Cigarra e a Formiga.  
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Ação no Centro da Bela Vista – Terra Branca 

 

Em parceria com o BCV, Profin, ENG, SITA, Associação Comunitária, Câmara Municipal 

de Santa Catarina e a Escola EBI de Rincão, a AJECON, no âmbito da comemoração do 

Dia da Criança Africana, realizou no dia 15 de junho de 2019 a “Olimpíada Financeira na 

Comunidade de Rincon” -  Concelho Santa Catarina, na qual foram, abrangidos diversos 

públicos-alvo, tais como, crianças/ jovens (80), professores, pais e encarregados de 

educação. 

 

No âmbito das ações realizadas, o Liceu Domingos Ramos foi contemplado com uma 

ação (22 de junho de 2019), no âmbito da 3ª Feira do Empreendedorismo realizada por 

esse liceu. Na ação foram abordados os temas, Poupança e Orçamento Familiar, seguido 

de um vídeo de educação financeira. Foram abrangidos pela ação cerca de 40 

estudantes do ensino secundário do liceu Domingos Ramos e 10 professores dessa 

instituição. 
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Foto família - Ação no Liceu Domingos Gomes 

 

A pedido da Escola Secundária Pedro Gomes, foi realizada a 30 de agosto de 2019, foi 

realizada mais uma atividade de educação financeira, onde foram abrangidos cerca de 

80 estudantes do 10º ano de escolaridade, mais os professores presentes. A Escola 

Secundária Pedro Gomes foi objeto de outras atividades que tiveram lugar no âmbito 

da Semana da Poupança e Educação Financeira no Natal, que serão abordadas no 

Capítulo VII. 

 

Após o término de algumas das ações realizadas em escolas secundárias (Pedro Gomes, 

Domingos Ramos e Amor de Deus10) o BCV distribui uma ficha de inquérito de satisfação 

da ação por forma a avaliar se os temas são adequados, nomeadamente em termos de 

duração, qualidade e domínio dos temas abordados por parte do expositor. Também 

foram submetidos aos alunos participantes das ações, questionários para a avaliação 

dos conhecimentos adquiridos nessas ações. 

  

No geral, as avaliações das ações implementadas foram positivas. Entretanto, em alguns 

casos, constatou-se a necessidade de aumentar a duração das ações por forma a 

                                                           
10 Este no âmbito da semana da poupança a ser abordada no Capitulo VII 
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permitir uma maior interação, exemplificação das situações relatadas e o 

esclarecimento de dúvidas.  

 

VI 

AÇÕES DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA PARA ADULTOS 

 

Até atingirem a idade adulta, as pessoas passam por diversas fases e muitas vezes 

adquirem hábitos que são prejudiciais para o seu bem-estar. Muitos dos hábitos 

adquiridos passam pela gestão das finanças pessoais e familiar de forma inapropriada, 

a adoção de comportamentos financeiros potencialmente nocivos, como o 

consumismo, o recurso ao crédito sem as devidas precauções e a falta de planeamento 

financeiro.  

 

No âmbito da promoção educação financeira para adultos, o BCV articulou com a 

Associação de Crianças Desfavorecidas (ACRIDES), a realização de ações de educação 

financeira destinadas a adultos.  

 

Assim, em parceria com a ACRIDES foram realizadas duas ações de educação financeira 

para adultos no bairro do Tira Chapéu, na cidade da Praia. A primeira palestra realizada 

a 13 de julho de 2019, teve como temáticas a Poupança e o Orçamento Familiar e 

beneficiou chefes de famílias, na sua maioria mulheres cuja faixa etária oscila entre os 

26 aos 50 anos de idade.  Os beneficiários são, na sua grande maioria, vendedeiras 

ambulantes, empregadas domésticas, peixeiras, além de pedreiros e serventes. A 

segunda ação de educação financeira para adultos em parceria com a ACRIDES, decorreu 

no âmbito da Semana da Poupança, cujas beneficiárias foram mulheres adultas. 

 

A par dessas ações realizadas pelo BCV, os parceiros do BCV dinamizaram ações de 

educação financeira para adultos, tais como: Conferência sobre a mulher Caboverdiana 

(Resiliência, empreendedorismo e educação financeira); ação de sensibilização no 

mercado de Sucupira com Rabidantes, a sensibilização das mulheres & jovens do bairro 

de Safende, que foram levadas a cabo pela Profin, com a parceria da OEJuventude, no 

âmbito do GMW. 
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A BVC também desenvolveu ações de educação financeira onde foram abrangidos tanto 

jovens como adultos. Nas ações de educação financeira foram abordados os seguintes 

temas:  Funcionamento da Bolsa de Valores, Funcionamento do site de negociação, 

Intermediação financeira em valores mobiliários e Poupança e Investimento. Das ações 

participaram um total de 834 pessoas. 

 

VII 
SEMANA DA POUPANÇA E EDUCAÇÃO FINANCEIRA NO NATAL 

  

O Dia Mundial da Poupança foi comemorado pela primeira vez em Itália no ano de 1925 

pelo Instituto Mundial de Bancos de Poupança. Atualmente, o Dia Mundial da Poupança 

é celebrado anualmente no dia 31 de outubro, com o intuito de sensibilizar e 

consciencializar as pessoas para a necessidade de disciplinar os gastos e a importância 

da poupança como forma de evitar situações de sobre-endividamento.  

  

Durante o ano de 2019 foram realizadas diversas atividades para assinalar o Dia Mundial 

da Poupança, com o objetivo de sensibilizar o público em geral.  

 

AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO 

 

O BCV, em conjunto com os seus parceiros, realizou, durante uma semana (de 26 a 31 

outubro), várias ações de educação financeira.  

 

A Ajecon em parceria com o BCV realizou uma caminhada sob o lema “Saúde na Corpo 

e na Bolsu”, junto à comunidade de São Martinho (Ribeira Grande de Santiago). A 

caminhada foi seguida das seguintes ações de sensibilização sobre educação financeira 

junto à comunidade, tais como palestras para famílias, crianças e realização de jogos de 

entretenimento. Foram abrangidas um total de 120 pessoas.  

 

AÇÕES DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA NAS ESCOLAS E PARA ADULTOS 

 

O BCV desenvolveu várias atividades, juntos às escolas de ensino básico11 , tais como 

escola de ensino básico de São Domingos (Cutelo), escola de ensino básico dos Órgãos 

                                                           
11 As atividades foram enquadradas na Semana da Poupança, mas também fazem parte das ações de educação financeira nas escolas. 
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(João Teves), escola do ensino básico de São Martinho. Essas ações foram realizadas nos 

dias 28 e 29 de outubro, respetivamente e contemplaram 180 crianças, entre os 6 e os 

10 anos de idade, como também os professores presentes nas atividades. Nas ações 

foram abordados os seguintes temas: De onde vem o Dinheiro, Necessidades e Desejos 

e A Importância da Poupança.  

 

No quadro da Semana da Poupança, o BCV firmou uma parceria com a SITA, a partir da 

qual essa empresa disponibilizou um total de duzentos mealheiros que foram 

distribuídos às crianças que tomaram parte nas ações de educação financeira nas 

escolas acima indicadas. 

 

Escola do Ensino Básico de São Domingos 
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Escola do Ensino Básico de São Domingos 

 

Escola do Ensino Básico de São Lourenço do Órgãos 
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Escola do Ensino Básico de São Martinho 

 

Ainda no âmbito da Semana da Poupança, o BCV, em parceria com a ACRIDES, realizou 

uma ação de educação financeira para adultos, sendo os seus beneficiários, na sua 

maioria, mulheres. A ação foi realizada no dia 30 de outubro de 2019 e teve como 

objetivo demonstrar o que é um orçamento familiar, a sua importância enquanto 

ferramenta de gestão de finanças e como elaborar e acompanhar o orçamento familiar. 

Essa palestra decorreu na escola da Capelinha de Tira Chapéu e contou com a 

participação de 24 pessoas. 
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Ação educação financeira para adultos em parceria com a ACRIDES 

 

Em parceria com a OEJuventude, o BCV, no dia 31 de outubro (Dia Mundial da 

Poupança), ministrou uma palestra sobre Poupança e Orçamento na Escola Secundária 

Pedro Gomes, tendo como foco os alunos do 10º e 11º de escolaridade. A ação contou 

com a participação de cerca de 80 jovens estudantes bem como os professores 

presentes. 
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Ação semana da poupança Liceu Pedro Gomes 

A Bolsa de Valores de Cabo Verde em parceria com o BCV desenvolveu ações, sob a 

designação de “Educação financeira e a Importância da Poupança”, nas Escolas do 

Ensino Básico de Trindade e da Ponta de Água. As ações (29 e 30 de outubro de 2019) 

tiveram um formato recreativo e abrangeram um total de 117 crianças com a idade 

compreendida entre os 8 e os 10 anos. 
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BVC em atividades na escola básica de Trindade e de Ponta d’Água 

 

As atividades da BVC estenderam-se também à Unicv onde foi ministrado o tema 

“Funcionamento da Bolsa de Valores” (O Papel da Bolsa de Valores na dinamização da 

economia enquanto alternativa de aplicação de Poupança e Financiamento). 

 

Ainda na Semana da Poupança, o BCV também ministrou uma palestra sobre Poupança 

e o Orçamento Familiar na Escola Secundária Amor de Deus. A ação consistiu na 

exposição dos temas suprarreferidos, seguido de um vídeo elucidativo e a interação com 

os cerca de 80 jovens presentes na ação e mais 4 professores.  

 

A BVC, em parceria com a OEJuventude e o BCV, desenvolveu também ações de 

educação financeiras nas escolas, na sensibilização da comunidade educativa da Escola 

Secundária Pedro Gomes na época do Natal. Esta ação ocorreu no mês de dezembro de 

2019 e no âmbito do primeiro aniversário da OEJuventude. A atividade consistiu numa 

palestra de sensibilização da comunidade educativa sobre o consumo moderado em 
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épocas festivas e como tomar adotar atitudes de poupança. A atividade teve como 

benificiários cerca de 50 alunos do 10º ano de escolaridade. Estes alunos serviram de 

multiplicadores nas turmas de 7º, 8º e 9º anos de escolaridade, abarcando mais cerca 

de 100 alunos. A ação abrangeu cerca de 10 professores e adultos presentes na palestra. 

 

CONFERÊNCIA – DIA MUNDIAL DA POUPANÇA  

 

A Semana da Poupança culminou com a realização de uma Conferência Comemorativa 

do Dia Mundial da Poupança, sob o lema “Educar, Poupar, Investir”, na Universidade de 

Cabo Verde, realizada no dia 31 de outubro de 2019. Esta conferência resultou de uma 

parceria entre a BVC, o BCV e a ENG.   

 

A conferência contou com as intervenções das seguintes personalidades:  Vice-Reitora 

da Uni-CV, Doutora Astrigilda Silveira; Administradora Executiva da Bolsa de Valores de 

Cabo Verde, Dra. Márcia Teixeira; Coordenador do Gabinete de Supervisão 

Comportamental do Banco de Cabo Verde, Dr. Helton Carvalho; Dr. Victor Borges, 

Consultor e ex-Ministro da Educação e Valorização dos Recursos Humanos; Dr. Riolando 

Castro De Sousa, Gestor Financeiro e Técnico Superior da Bolsa de Valores de Cabo 

Verde e Dra. Maria Encarnação Alves Silva Rocha, Economista.  

 

Integraram a conferência os seguintes painéis e apresentações: 
 

 Abertura do evento – Dra. Astrigilda Silveira, Dra. Márcia Teixeira e Dr. Helton 
Carvalho; 
 

 A Importância da Educação e Literacia Financeira – Dra. Márcia Teixeira; 
 

 Cultura, Poupança e Investimento – Dr. Victor Borges; 
 

 O Papel da Bolsa de Valores na dinamização da economia enquanto alternativa 
de aplicação de Poupança e Financiamento – Dr. Riolando Castro de Sousa; 

 

 A Educação e a Formação Financeira dos Jovens em Cabo Verde. Que Desafios e 
que Reformas? – Dra. Encarnação Rocha; 
 

 Apresentação do projeto de capacitação dos multiplicadores da Educação 
Financeira da ENG/Uni-CV – PROFIN; e 
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 Apresentação das atividades de educação financeira realizadas em 2019 –  Dr. 
Helton Carvalho. 

 

A efeméride foi marcada pela assinatura de um Termo de Compromisso entre todos os 

parceiros engajados na educação financeira, a saber: o Banco de Cabo Verde, a Escola 

de Negócios e Governação – Universidade de Cabo Verde, a Auditoria Geral dos 

Mercados de Valores Mobiliários, a Associação para a Promoção da Educação 

Financeira, a ONG OEJ. Juventude, a Bolsa de Valores de Cabo Verde, a Associação de 

Jovens Economistas e a Associação para a Defesa do Consumidor. O termo de 

compromisso, estabelece o enquadramento da colaboração institucional entre as 

partes, tendo em vista a realização de iniciativas para a promoção da educação 

financeira. 
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VII 

BALANÇO DAS ATIVIDADES 

 

O ano de 2019 foi marcado pelo levantamento e análise das atividades e dos materiais 

executados e concebidos até então e pela implementação de iniciativas de educação 

financeira. Esse ano constitui um marco na forma de atuar considerando o alargamento 

do escopo do público alvo e do número de atividades realizadas individualmente pelo 

BCV, como em parceria com as demais entidades focadas na promoção da educação 

financeira. 

Apesar de alguns constrangimentos registados, nomeadamente decorrentes dos 

exíguos recursos humanos disponíveis e da realidade geográfica nacional, numa 

perspetiva global, o balanço das atividades enquadradas no Plano de Atividades de 

Educação Financeira (2019) é para positivo e encorajador, para efeitos da realização de 

iniciativas de educação financeira. No âmbito dos objetivos traçados no tocante à 

execução destaca-se o cumprimento na ordem dos 100% das atividades previstas para 

o ano de 2019. 

Perspetiva-se a continuidade do desenvolvimento de atividades de educação financeira 

para 2020 e anos subsequentes, com a diversificação e o alargamento das iniciativas 

numa escala nacional e monitorização e avaliação do impacto dessas iniciativas de modo 

mais consistente. 

 

 


