
FICHA DE INSCRIÇÃO 

Laboratórios de Literacia Financeira Aprenda a melhor gerir o seu dinheiro! 

Temas que serão abordados nas sessões 
 Planeamento e Gestão do Orçamento  Crédito e Endividamento
 Impostos  Produtos Financeiros
 Seguros  Direitos e Deveres dos Consumidores
 Poupança e suas aplicações  Hábitos de precaução contra a fraude
 Serviços Mínimos Bancários  Serviços Financeiros Digitais

Data | Horário | Formato das Sessões 
1ª Sessão: 01 de fevereiro de 2021, das 14.30 às 16.30
Periodicidade: 2ª feira, das 14.30 às 16.30, de 01 de fevereiro a 26 de abril de 2021 
Sessões: plataforma on line  

Data Limite de Inscrição: 27 de janeiro de 2021 

Para se inscrever, por favor preencha os seguintes campos (* campos obrigatórios): 

Nome Completo (*) _________________________________________________________ 
Data de Nascimento (*) ______________________________________________________ 
Morada (*) ________________________________________________________________ 
Código Postal (*) ______________________ Freguesia (*) __________________________ 
Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão (*) ____________________________________ 
NIF (*) ____________________________________________________________________ 
Contacto telefónico (*) _______________________________________________________ 
Contacto de Email (*) ________________________________________________________ 

Nível de Escolaridade 
1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo 

Secundário Licenciatura Mestrado/Doutoramento 



Possui 
Computador Tablet    Smartphone 

Tem acesso à Internet em casa? 
Sim Não 

Com que frequência utiliza alguma das seguintes plataformas online para contactar com 
outras pessoas? 

Há algum outro tema de Literacia Financeira que gostasse de ver abordado? 

Autorizo que os meus dados sejam tratados e armazenados para controlo das inscrições dos 
participantes no Programa Eu e a Minha Reforma e para envio de informações relacionadas com 
o mesmo.

Nunca 
utilizo 

Utilizo poucas vezes Utilizo frequentemente 

Com ajuda 
de terceiros 

Sem ajuda de 
terceiros 

Com ajuda 
de terceiros 

Sem ajuda 
de terceiros 

Facebook 

WhatsApp 

Skype 

Teams 

Zoom 

Email 

Outra, qual? 
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