
EU E A MINHA REFORMA

Projeto de Inclusão e Capacitação Financeira para Pessoas com +55 anos



ENQUADRAMENTO
O programa Eu e a Minha Reforma é uma iniciativa 

promovida pela Fundação Dr. António Cupertino de 

Miranda  - uma instituição privada, sem fins lucrativos, 

instituída em 1964 – em parceria com os Municíos da Maia, 

Matosinhos, Porto, Valongo, Vila Nova de Gaia e Santo 

Tirso. 

A Fundação assume a coesão social, a cultura e a educação 

como dimensões estruturantes da sua missão e dos seus 

projetos.

A Fundação possui o Museu do Papel Moeda, o qual é 

detentor de uma coleção de papel fiduciário, considerada a 

mais importante coleção privada desta temática existente 

em Portugal.

A Fundação tem vindo desde 2009 a implementar 

programas de literacia financeira, junto de públicos 

vulneráveis, como crianças e jovens, adultos com mais de 

55 anos e pessoas com necessidades especiais. 



INDICADORES

ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO

Dados do INE indicam que o índice de envelhecimento, 

em 2019, atingiu o valor de 163 idosos por cada 100 

jovens. De acordo com o Relatório do Gabinete de 

Estratégia e Planeamento (março 2017) prevê-se que, 

em 2030 os idosos representem 26% da população e, 

em 2060, cresçam para 29%.

ILITERACIA FINANCEIRA DOS SENIORES

O 2º Inquérito à Literacia Financeira (2015) da 

população portuguesa identifica os seniores como

um dos grupos populacionais com menores níveis 

de literacia financeira.

ILITERACIA DIGITAL DOS SENIORES

A penetração da internet entre os seniores não excede 

os 26% e aqueles que utilizam têm muitas dificuldades

(2015, Estudo Bareme Internet, Marktest).
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PROBLEMA SOCIAL

Défice de Literacia Financeira e Exclusão Social das 

pessoas com mais de 55 anos

A exclusão social tem múltiplas causas e dimensões, 

mas o facto é que entre elas se apresentam como 

centrais o envelhecimento, a iliteracia financeira e a 

exclusão digital.



UMA SOLUÇÃO INOVADORA

“Eu e a Minha Reforma” é uma programa testado com 

sucesso, que visa a melhoria dos níveis de literacia 

financeira das pessoas com mais de 55 anos, com vista à sua 

inclusão financeira e digital.

Através da participação nos Laboratórios de Educação 

Financeira, os participantes terão a oportunidade de adquirir 

conhecimentos que lhes permitam uma tomada de decisões 

financeiras corretas e informadas no seu dia-a-dia e 

desenvolver competências digitais, para que possam 

beneficiar das “facilidades” de utilização dos serviços 

digitais, nomeadamente ao nível dos serviços financeiros, ao 

dispor de todos os Cidadãos.



• Promoção da educação financeira

• Reconhecer a importância do orçamento como 
ferramenta de planeamento, gestão e controlo da 
situação financeira

• Aprender a planear e a gerir o aspeto emocional das 
opções financeiras

• Reconhecer a importância de estabelecer objetivos de 
poupança e promover hábitos de poupança

• Aptidão para selecionar produtos de crédito mais 
adequados às necessidades e identificar o risco de 
sobre-endividamento 

• Criação de hábitos de prevenção em relação a 
situações de risco (burla e fraude)

• Capacitação para a utilização de serviços financeiros 
digitais

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



IMPLEMENTAÇÃO 
Laboratórios de Literacia Financeira 
Programa de desenvolvimento de competências sob a forma de 
sessões de capacitação on line, estruturadas da forma seguinte:

Nº de sessões: 11
Formato das sessões:  on-line
Duração de cada sessão:  90 minutos
Nº. participantes: 20/25 por grupo
Temas a abordar nas sessões:
o Planeamento e Gestão do Orçamento 
o Poupança 
o Produtos Financeiros & Capacitação Digital 
o Crédito e Endividamento 
o Direitos e Deveres 
o Seguros 
o Impostos

Ao longo das sessões, os participantes terão oportunidade de adquirir 
conhecimentos que lhes permitam uma tomada de decisões 
financeiras corretas e informadas no seu dia-a-dia e desenvolver 
competências digitais, para que possam beneficiar das “facilidades” de 
utilização dos serviços digitais, nomeadamente ao nível dos serviços 
financeiros, ao dispor de todos os Cidadãos.

PARTICIPAÇÃO GRATUITA, MAS SUJEITA A INSCRIÇÃO PRÉVIA



OS NOSSOS PARCEIROS

• Banco de Portugal

• Comissão de Mercados e Valores 
Mobiliários

• Faculdades de Economia da Universidade 
do Porto

• PricewaterhouseCoopers

• Associação Portuguesa de Seguradores 



IMPACTO SOCIAL

• Capacitação com vista a um consumo mais responsável

• Desenvolvimento de competências financeiras de 
proteção individual

• Aumento da capacidade de poupança

• Capacidade de fazer face a situações inesperadas 
(desemprego, saúde, …)

• Abordagem prática e direcionada à resolução de 
problemas com que as pessoas se defrontam no seu dia-
a-dia

• Recurso ao crédito responsável

• Melhores reformas

• Inclusão Social



A ILITERACIA FINANCEIRA É UM PROBLEMA QUE AFETA 

DIRETAMENTE OS INTERESSES NACIONAIS, SENDO A 

EDUCAÇÃO FINANCEIRA VITAL PARA O BEM-ESTAR 

INDIVIDUAL E PARA O EQUILÍBRIO DAS ECONOMIAS.



Fundação Dr. António Cupertino Miranda
T. 226 101 189

eueaminhareforma@facm.pt
Avenida da Boavista, 4245

4100 - 140 Porto
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