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I. Introdução

A educação financeira dos consumidores constitui uma prioridade em crescimento. No 
projecto de relatório, a relatora pretende instar a Comissão Europeia a tomar medidas e 
iniciativas concretas para melhorar a educação financeira dos cidadãos europeus em todas as 
actividades de gestão financeira: gestão de fluxos de tesouraria, gestão de créditos, poupança 
e também investimento.

É necessário sublinhar que, na UE, existem países que conseguiram fazer muito no domínio 
da educação financeira e nos quais se encontram estabelecidas boas práticas. No entanto, há 
igualmente países onde tais formas de educação simplesmente não existem.

II. Importância da educação financeira

Os mercados financeiros tornaram-se extremamente dinâmicos, evoluem rapidamente e o seu 
grau de complexidade é cada vez maior. Há um constante desenvolvimento de serviços novos 
e mais complexos. Os mercados financeiros são globais e foram, em certa medida, 
desregulados, tendo sido desenvolvidos novos canais de distribuição para produtos e serviços 
financeiros.

Por outro lado, também as necessidades financeiras dos indivíduos se tornaram mais 
complexas. Como em muitos Estados-Membros, os regimes de segurança social financiados 
pelo Estado estão a ser reduzidos, a esperança de vida está a aumentar e os estilos de vida 
estão a mudar (mudanças mais frequentes de emprego, maior incidência de divórcios), e há 
necessidade de uma gestão mais eficaz e rigorosa das finanças pessoais, como, por exemplo, 
de ter uma maior consciencialização da necessidade de preparar a reforma.

No entanto, assistimos frequentemente a um efeito negativo desta complexidade acrescida. É 
que, lamentavelmente, quanto mais complexos se mostram os mercados financeiros, tanto 
mais perplexos ficam os clientes ao não conseguirem entender plenamente as possibilidades 
que os mercados financeiros têm para lhes oferecer. A terminologia e a linguagem são muito 
sofisticadas e pouco claras, em especial para clientes que não possuem conhecimentos em 
matéria económica e financeira.

Esta situação dá origem a dois tipos de ineficiência do mercado:

1. Embora alguns clientes com fracos conhecimentos financeiros possam decidir 
utilizar os serviços que os mercados financeiros têm para oferecer, na verdade, ao 
fazê-lo estão a correr o risco de cometer erros que podem originar prejuízos 
financeiros, além de ficarem mais vulneráveis a práticas abusivas.

2. Por outro lado, existem clientes que receiam utilizar as possibilidades que lhes 
são oferecidas pelos mercados financeiros devido ao facto de não conhecerem as 
regras destes, de não entenderem a complexidade dos produtos financeiros e de 
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terem medo de tomar decisões incorrectas e de contrair uma dívida. E é por esta 
razão que tais pessoas simplesmente decidem não participar nos mercados 
financeiros (exclusão financeira) e, deste modo, não podem beneficiar das 
possibilidades oferecidas pelos produtos e inovações financeiros. De igual modo, 
os clientes não planeiam o futuro, seja para constituir uma hipoteca ou para aderir 
a um fundo de pensões.

III. Benefícios decorrentes da educação financeira

A educação financeira é importante não apenas para os indivíduos, mas também para a 
sociedade no seu todo e para a economia.

 Benefícios para os indivíduos – Quanto mais informados estiverem os consumidores 
tanto melhores escolhas podem fazer (capacitar os consumidores). Podem igualmente fazer as 
perguntas adequadas (fazer uma análise crítica das ofertas que lhes são apresentadas) e
compreender melhor a informação que lhes é apresentada. Este ponto é especialmente 
importante para os estudantes quando estão em busca de uma forma de financiarem os seus 
estudos, pois se não tomarem a decisão correcta, poderão endividar-se ainda antes de 
começarem sequer a trabalhar.

 Benefícios para a sociedade – A educação financeira pode ajudar a tratar de
problemas de exclusão financeira – aqueles que receberam algum tipo de educação sobre 
temas financeiros têm muito mais possibilidades de se envolver com o sector financeiro 
predominante; de igual modo, um melhor nível de educação financeira pode incentivar os
consumidores, mesmo os de mais baixos rendimentos, a pouparem e planearem o seu futuro.

 Benefícios para a economia – Para que os mercados competitivos funcionem, 
necessitam de ter clientes informados. A educação financeira pode contribuir para a 
estabilidade financeira ao ajudar os consumidores a escolher produtos e serviços adequados, 
dando origem a taxas de incumprimento mais baixas, por exemplo em relação a empréstimos 
e hipotecas, e a poupanças e investimentos mais diversificados, e por conseguinte mais 
seguros. Os cidadãos que adquirem confiança no investimento podem proporcionar liquidez 
adicional aos mercados de capitais, a qual pode ir alimentar o financiamento de pequenas
empresas da UE, elemento-chave para apoiar o crescimento e os empregos. A educação 
financeira permitirá também que os consumidores beneficiem mais das possibilidades que o 
Mercado Único oferece. 

IV. Acções desencadeadas ao nível da UE

A educação financeira é fornecida por numerosas instituições e organizações diferentes –
autoridades de supervisão financeira, indústria financeira, agenciais vocacionadas para 
melhorar a educação dos adultos, organizações representativas dos consumidores, etc. As 
autoridades nacionais em 11 Estados-Membros constituem os motores principais da educação 
financeira. A principal matéria leccionada é a teoria monetária e, em especial, o modo como 
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utilizar a nossa conta bancária. Os programas de educação financeira incluem igualmente a 
gestão de créditos e empréstimos e abarcam temas como os investimentos, as poupanças, os 
seguros e a gestão de riscos.

No domínio da educação financeira, a Comissão Europeia desenvolveu as seguintes 
iniciativas:

 A Comissão criou um sítio Web, o Dolceta, que disponibiliza educação para 
consumidores adultos – Este sítio encontra-se traduzido em todas as línguas comunitárias
oficiais (excepto romeno e búlgaro) e está adaptado às necessidades de todos os mercados 
nacionais.

 "Diário do Consumidor Europeu" – uma brochura distribuída a alunos do ensino 
secundário com a finalidade de os informar sobre os seus direitos enquanto consumidores. 
Inclui um capítulo sobre dinheiro e dívidas, onde se explica o modo de funcionamento das 
instituições e dos produtos financeiros, e fornece alertas precoces acerca dos perigos do 
sobreendividamento. 

 Em Março de 2007, a Comissão organizou uma Conferência sobre o tema
“Melhorar a Capacidade Financeira” com a finalidade de chamar a atenção para a 
importância da oferta de educação financeira de elevada qualidade e de disponibilizar um 
fórum para o intercâmbio de boas práticas.

 O Livro Verde sobre os Serviços Financeiros de Retalho sugeriu que se poderia 
fazer mais para incentivar a educação financeira

V. Quais as medidas a adoptar a partir de agora

1. Os governos nacionais deveriam desempenhar um papel fulcral na educação financeira. No 
entanto, deveria ser desenvolvido a nível da UE um programa educativo básico na área da
educação financeira. Tal programa tem de criar regras e princípios comuns susceptíveis de 
aplicação em todos os Estados-Membros, devendo igualmente ser adaptado aos requisitos 
específicos de cada Estado-Membro e incluído nos curricula escolares respectivos.

2. Deveriam ser concebidas abordagens especiais para melhorar a educação financeira de 
vários grupos da sociedade – crianças nas escolas de ensino básico, adolescentes nos 
estabelecimentos de ensino secundário, estudantes nas universidades, adultos e pensionistas.

3. Os Estados-Membros deveriam ser incentivados a criar uma rede para a educação 
financeira, na qual participassem tanto o sector governamental como o não governamental, 
bem como “tutores” com formação especial.

4. A Comissão Europeia deveria incentivar os Estados-Membros a criarem uma forma 
especial de educação financeira especificamente concebida para clientes que se encontram na 
fase final da sua carreira profissional ou que já são pensionistas. Esta questão reveste-se de 
particular importância devido ao facto de, actualmente, os sistemas de segurança social 



DT\707565PT.doc 5/5 PE402.531v01-00

Tradução externa/AL

PT

estarem organizados de uma forma tal que os riscos deixaram de ser suportados pelo Estado e 
passaram a ser suportados pelos cidadãos.

5. O Parlamento Europeu deverá instar a Comissão a criar uma rubrica orçamental para a 
organização de programas destinados à educação financeira a nível comunitário. 
Adicionalmente, será necessário reservar recursos financeiros para campanhas nos órgãos de 
comunicação social, de modo a aumentar a sensibilização dos consumidores para os 
problemas causados pelo baixo nível de educação financeira existente na UE. Deverá ser dada 
prioridade a este último ponto, pois em todos os Estados-Membros já há consumidores a 
soçobrar nos numerosos anúncios publicitários promissores de diversos “negócios excelentes” 
que podem facilmente atrair quem não estiver bem informado.

6. O sítio Internet “Dolceta” deverá ser melhorado e actualizado de modo que as informações 
que fornece possam ser mais úteis aos consumidores na sua vida quotidiana. Este sítio deverá 
igualmente ser traduzido em todas as línguas comunitárias oficiais (actualmente não está
disponível em romeno e em búlgaro).
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