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Uma estratégia de Educação Financeira é 

indispensável à inclusão financeira, a que haja boas 

decisões financeiras e à formação da poupança 

nacional, para que esta sirva o desenvolvimento 

económico. Antes de avançar com o que quer que seja, 

penso ser absolutamente imprescindível colocar o leitor em 

sintonia com um dos conceitos possíveis de Educação 

Financeira, porque na verdade são vários, como em toda 

a ciência, mas optei por escolher aquele que encerra em si 

o aspecto que mais valorizo em qualquer processo de 

aprendizagem: a mudança. 

 A mudança para melhor. Assim, a Educação Financeira pode ser definida como um processo 

de mudança de comportamentos, hábitos e costumes, adquiridos há várias gerações, o que tem 

um com impacto directo na gestão dos recursos financeiros.  

 

E não necessariamente a gestão de recursos financeiros na perspectiva empresarial, mas 

também e sobretudo a gestão de recursos financeiros na perspectiva das finanças pessoais, na 

gestão do orçamento familiar, nas decisões quotidianas de consumo, poupança, financiamento 

e investimento. De modo que, mais do que ser financeiramente letrado (ter conhecimentos sobre 

Finanças, sobre os instrumentos financeiros e seus riscos associados, sobre os serviços 

financeiros que existem e custos associados, sobre o funcionamento do sistema financeiro como 

um todo), ser financeiramente educado pressupõe completa interiorização e aplicação quotidiana 

das vantagens para o bem-estar social que advêm da aquisição de conhecimentos relacionados 

com o mundo das Finanças. Vale assim a pena, a meu ver, sistematizar a diferença entre 



 
 
Educação Financeira e Literacia Financeira, aprofundando e clarificando o conceito desta última. 

Para começar, analisemo-la em duas vertentes:  

A vertente do compreender, em que o foco está nos agentes passivos, que recebem um conjunto 

de informação relacionada com o mundo das Finanças. Para isso, é imprescindível a abertura 

do agente para escutar de forma activa a informação que lhe está a ser transmitida, reflectindo 

sobre ela e disponibilizando-se a pesquisar mais, questionar mais e aprofundar de forma 

contínua os seus conhecimentos sobre a matéria em causa. A vertente do expor, cujo foco passa 

a estar nos agentes activos, que têm a responsabilidade de transmitir de forma simples e clara 

as informações previamente compreendidas, actuando como agentes multiplicadores da 

mensagem e dos conhecimentos que determinada organização, entidade ou estratégia se 

propõe a passar. A Literacia Financeira do Expor compete aos órgãos reguladores e aos 

operadores do Mercado, que, no caso concreto do sistema financeiro angolano, seriam a Agência 

Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG), o Banco Nacional de Angola (BNA) 

e a Comissão do Mercado de Capitais (CMC), por um lado, e as Instituições Financeiras 

bancárias e não-bancárias, por outro.  

 

Mas podem juntar-se a estes esforços quadros do Ministério da Educação, Ministério da 

Comunicação Social, Ministério da Cultura, entre outros, que, passando primeiramente pela 

vertente da Literacia Financeira do Compreender, estão depois capacitados para actuar como 

agentes multiplicadores de uma possível Estratégia Nacional de Educação Financeira. A estes 

“agentes” da Literacia Financeira do Expor compete despir da sua roupagem técnica, muitas 

vezes hermética, a informação sobre os mercados, instrumentos financeiros e riscos financeiros, 

fazendo uso de uma linguagem para não especialistas, indispensável para que se consiga atingir 

a Literacia Financeira do Compreender. Algo que nunca se deve perder de vista é que as duas 

vertentes devem sempre andar de mãos dadas, para que o conhecimento se actualize e se 

mantenha vivo, pois apenas consegue ensinar quem está continuamente a aprender e tem fome 

de conhecimento, aquele que continuamente partilha o que aprendeu.  

 

Então diria que as duas vertentes não têm inicio e fim marcados, podendo-se estar em ambas 

em simultâneo, ou a qualquer uma delas voltar em qualquer momento das nossas vidas e dentro 

dessa missão de Educar Financeiramente a sociedade. E não deixa de ser isso que tento fazer 

escrevendo este artigo, porque li e compreendi consultando os livros e papers que me inspiraram 

a escrevê-lo, e agora exponho o que captei de tudo o que li, na esperança de atingir novos 

agentes da Literacia Financeira do Expor, que sejam catalisadores da Literacia Financeira do 



 
 
Compreender. Para simplificar e terminar este enquadramento conceptual, deixo-vos esta 

definição: “A Literacia Financeira, tal como a CMC a entende, é a capacidade de o investidor 

exigir a informação de que necessita para decidir conscientemente sobre os riscos a que tolera 

ficar exposto, sobre as transacções que pretende efectuar e sobre o modo como funcionam os 

mercados onde se propõe negociar, e os respectivos custos.”  

 

Parece assim inequívoca a importância da Literacia Financeira para a Inclusão Financeira, dado 

que a mesma capacita todas as famílias para a poupança financeira e para a tomada de decisões 

sobre quais os melhores veículos de investimento para transportar as suas poupanças para o 

futuro. E prova disso tem sido a relevância que o tema tem assumido na agenda política de 

muitos países, passando esta matéria a constar nos currículos escolares para crianças e 

adolescentes e sendo objecto já bastante frequente de estudos de licenciatura, pós-graduação, 

mestrados e doutoramentos. E qual seria então a razão de fundo desta preocupação, em 

crescendo, com a Educação Financeira das populações? Por razões factuais, referidas por 

muitos países, a mesma se consubstancia no seguinte:  

 

A maioria das famílias não está familiarizada com os conceitos económicos mais básicos, 

necessários para tomar decisões sensatas de poupança e investimento, o que tem sérias 

implicações para a economia. Inúmeros estudos empíricos realizados um pouco por todo o 

mundo evidenciam uma relação directa entre a aposta na educação e inclusão financeira da 

população e o seu Índice de Desenvolvimento Humano. Estamos assim a falar não apenas de 

uma melhoria do rendimento das famílias, mas também de uma melhoria na vida das pessoas, 

que vivem mais tempo e em melhores condições.  

 

O facto incontornável de que o Mercado de Capitais serve para que a Poupança entre no sistema 

financeiro e aí seja colocada à disposição dos agentes económicos empreendedores, sendo que, 

estes, aumentando a capacidade produtiva e competitiva do aparelho produtivo nacional, 

induzem um crescimento económico sustentado e equilibrado, e é no quadro deste crescimento 

que se gera emprego, há melhores salários, bem como melhores acessos à saúde e à educação. 

A constatação de que o ponto prévio deste círculo virtuoso é a Poupança, sendo que a montante 

da Poupança está a Literacia Financeira. Muitos países iniciaram assim um esforço nacional de 

literar e educar a sua população, recorrendo a diferentes tipos de Estratégias, que se reflectiam 

em diferentes tipos de resultados. Com o intuito de reforçar as competências dos países 

membros neste domínio e de criar balizas orientadoras das suas Estratégias Nacionais de 

Educação Financeira, diferentes Organizações Internacionais, tais como a Organização para a 



 
 
Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e a Organização Internacional das 

Comissões de Valores (OICV, IOSCO na sigla em inglês), entre outras, criaram Redes e Fóruns 

de análise e debate sobre esta temática.  

A Rede da OCDE, denominada International Network on Financial Education (INFE), da qual a 

CMC é membro ordinário, tem partilhado com os seus membros um conjunto de informações 

que visam auxiliá-los na concepção, desenvolvimento e medição dos resultados das suas 

Estratégias Nacionais de Educação Financeira, recomendando sempre, vivamente, que as 

mesmas sejam resultado de um esforço concertado entre os órgãos do Estado (com destaque 

para o Ministério da Educação) e os reguladores do sistema financeiro. Em linha com este 

esforço de alinhamento internacional das melhores práticas de Educação Financeira, a INFE 

partilhou, em Abril do ano passado, um Manual que visa apoiar os Governos e formadores de 

políticas na implementação das suas estratégias nacionais de educação financeira.  

 

Dado o seu foco nas componentes de implementação e avaliação dos resultados, o manual 

também pode ser encarado como uma ferramenta útil para as instituições responsáveis pela 

execução dos programas, bem como para as instituições privadas e sem fins lucrativos que 

pretendam implementar programas de educação financeira no contexto de estratégias nacionais. 

O documento em questão centrava-se assim em três principais objectivos: o fornecimento de 

uma visão geral das tendências, desafios e soluções ligadas à implementação de estratégias 

nacionais; uma análise das principais lições aprendidas e a identificação e sugestão de 

abordagens e práticas eficazes. Observemos uma tabela que resume o ponto de situação das 

estratégias nacionais de educação financeira dos países membros da INFE (que responderam 

ao inquérito) à data de reporte para o referido Manual (ver tabela). O primeiro passo para uma 

Estratégia Nacional de Educação Financeira passa por considerar a Educação Financeira como 

uma necessidade indispensável para a Inclusão Financeira, para boas tomadas de decisão 

financeira e para colocar a poupança nacional ao serviço do desenvolvimento económico e, por 

esta via, melhorar o bem-estar social das populações.  

 

Fazê-lo de forma diferente retira velocidade e sustentabilidade a qualquer processo de 

consolidação do sistema financeiro e desenvolvimento de uma determinada economia. O 

segundo passo passa necessariamente por definir prioridades. Porque nenhum país dispõe de 

recursos ilimitados, sendo facilmente percepcionável que a implementação de Estratégias desta 

natureza exija um grande investimento de tempo, recursos e pessoas, que deve naturalmente 

ser devidamente ponderado. É nesta senda que o Manual antes referido também mostra o nível 

de prioridade que cada país atribui à sua estratégia nacional de educação financeira. Em alguns 



 
 
casos, as políticas de educação financeira são utilizadas como ferramentas de apoio à 

implementação da reforma dos sistemas de pensões, para o reforço da poupança e do 

investimento de longo prazo, bem como para o combate ao endividamento das famílias. Quanto 

ao público-alvo, na maioria dos países a estratégia nacional abrange a população em geral, com 

abordagens diferentes em função de se estar a falar para jovens, mulheres, grupos de baixo 

rendimento, idosos, micro, pequenas e médias empresas, imigrantes ou pessoas que vivem em 

zonas rurais.  

 

A identificação de públicos-alvo prioritários também ajuda a maximizar os recursos disponíveis. 

Ao identificar o público-alvo (na perspectiva do “compreender”), os países segmentam os 

participantes (na perspectiva do “expor”) da estratégia nacional e os mesmos costumam estar 

segmentados em trabalhadores do sector público, jornalistas, professores, instituições sem fins 

lucrativos e outros. No que se refere aos prazos, as estratégias nacionais dos países 

pesquisados pela INFE/OCDE são geralmente planeadas por um período de três a sete anos 

(com algumas excepções, como a Croácia onde está prevista uma Estratégia a dez anos). 

Contudo, alguns países, como o Japão e o Peru, têm as suas estratégias nacionais anuais. É 

assim que, uma vez assumida a sua importância e definidas as prioridades, seria sem dúvida 

altura de passar à sua concepção. Mas por onde começar? É a pergunta que muitos países 

fazem a si próprios.  

 

A existência actual de Redes e Fóruns de Debate sobre o tema encurta o caminho das pedras 

que muitos países tiveram de percorrer, concebendo-as numa ausência total de benchmarks 

e/ou balizas orientadoras. Os mesmos tiveram de aprender, fazendo. Felizmente, para Angola e 

tantos outros países que vão despertando para esta necessidade, já estão estabilizados os 

passos indispensáveis à concepção de uma ENEF. E eles seriam: O levantamento das iniciativas 

existentes e dos intervenientes envolvidos, como um pré-requisito para o estabelecimento de 

estratégias nacionais. Os intervenientes podem ser as autoridades reguladoras do sistema 

financeiro, entidades sem fins lucrativos e os agentes privados que desenvolvam programas 

independentes.  

  

 

A avaliação quantitativa das necessidades da população, com vista medir os níveis à partida de 

literacia financeira de toda a população. Este diagnóstico é extremamente útil, dado que ajuda a 

definir os objectivos da estratégia nacional, baseando-os desta forma nas necessidades efectivas 

da população. A avaliação qualitativa das necessidades da população, que retrata que, quando 



 
 
uma amostra da população é avaliada através de vários inquéritos ao longo do tempo, consegue-

se identificar uma tendência e assim medir-se os efeitos das políticas e dos programas de 

educação financeira. Outro tema quente quando se está a conceber uma ENEF é o dos 

mandatos sobre a Literacia e Educação Financeira. Quando falo de mandatos refiro-me à 

atribuição, por decreto, a uma ou mais instituições, da responsabilidade pela promoção da 

literacia e educação financeira em determinada jurisdição.  

 

Estes mandatos podem ser atribuídos aos reguladores do sistema financeiro, como acontece na 

Índia e na Colômbia; ou ao Ministério da Educação, como acontece na República Checa, onde 

o mandato foi concedido por lei àquele órgão do Estado, que ficou com a responsabilidade de 

introduzir a educação financeira obrigatória no currículo escolar. Importa igualmente partilhar 

que, nas entrevistas feitas pela OECD/INFE, mais de metade dos países responderam que uma 

única autoridade é responsável por liderar a estratégia nacional, onde a coordenação envolve os 

reguladores financeiros, o Ministério das Finanças e o Ministério da Educação. 

Independentemente de quem fique a liderar o processo, é inequívoca a necessidade dos 

esforços serem concertados entre os diversos órgãos, reguladores e agentes, públicos e 

privados, com vista conferir à Estratégia a transversalidade, dimensão e profundidade que se 

exige em função das ambiciosas metas que geralmente se pretende atingir.  

 

Por outro lado, para implementá-la consideram-se indispensáveis os seguintes elementos 

complementares: a criação de um Roteiro e de um Plano de Acção, a definição de um modelo 

de Financiamento, a criação de um mecanismo de Monitoramento e a concepção de ferramentas 

de Avaliação da mesma. No que respeita ao seu financiamento mais de metade dos países que 

participaram do inquérito da OCDE/INFE responderam que a sua estratégia nacional é financiada 

por uma combinação de recursos públicos e privados, importando, no entanto, destacar que os 

recursos públicos de financiamento parecem ter um papel de destaque na maioria dos países. 

Em suma, feita esta abordagem, que se pretende pedagógica, cabe-nos agora enquanto 

angolanos e autores da nossa própria história reflectir sobre o caminho que gostaríamos que 

fosse seguido por Angola neste domínio e sobre o papel que cada um de nós pode desempenhar 

neste processo.  

 

É facto que já existem esforços por parte de diversos órgãos do Estado, reguladores do sistema 

financeiro, instituições financeiras e outras entidades públicas e privadas com vista a contribuir, 

cada um a seu nível, para uma maior literacia, educação e inclusão financeira dos angolanos. A 

própria CMC tem um Programa de Educação Financeira que se materializa em um conjunto de 



 
 
iniciativas para aumentar o grau de conhecimento sobre o mercado de capitais, os seus principais 

conceitos e instrumentos a ele associados, com o objectivo de educar os potenciais investidores 

e empreendedores, estimulando assim a Poupança e o Investimento.  

 

Mas já somos de facto um todo? Ou somos apenas a soma das partes? É possível fazer mais e 

melhor? Acredito veementemente que sim. E estando já em curso diferentes iniciativas neste 

domínio, o que se segue é, a meu ver, muito mais fácil. Diálogos já têm acontecido entre as 

partes, algumas acções conjuntas inclusive, manifestações de vontade para que nos 

transformemos num todo. Os meus votos são assim, já para terminar, que essa vontade se 

intensifique. Que se materialize. Diante da realidade já totalmente clara, assim espero volvidas 

todas estas linhas, de que a Educação Financeira em Angola está longe de ser um Capricho. É 

uma necessidade absoluta.  

 

ESTRATÉGIAS NACIONAIS DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

 ENEF está a ser revista ou a ser implementada  

Austrália, República Checa, Japão, Malásia, Holanda, Nova Zelândia, Singapura, Espanha, 

África do Sul, Reino Unido e Estados Unidos da América.  

 

Implementação da primeira ENEF  

Arménia, Brasil, Canadá, Croácia, Dinamarca, Estónia, Gana, Índia, Indonésia, Irlanda, Israel, 

Coreia, Letónia, Marrocos, Nigéria, Portugal, Federação Russa, Eslovénia, Suécia e Turquia.  

  

ENEF a ser concebida activamente  

Argentina, Áustria, Chile, China (República Popular da), Colômbia, Costa Rica, El Salvador, 

França, Guatemala, Hong Kong (China), Quénia, Quirguistão, Líbano, Malawi, México, 

Paquistão, Peru, Polónia, Roménia, Arábia Saudita, Sérvia, Tanzânia, Tailândia, Uganda, 

Uruguai e Zâmbia.  

  

ENEF a ser planeada  

Antiga República Jugoslava da Macedónia (FYROM), Filipinas, Ucrânia e Zimbabwe.  



 
 
 

 EDUCAÇÃO FINANCEIRA UMA FERRAMENTA  

Educação Financeira  

Apoio à implementação de sistemas pensões.  

Reforço da poupança e investimento a longo prazo.  

Combate ao endividamento das famílias. 


