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Mensagem da Presidente

Mensagem da Presidente
Nas perspetivas para 2017, o relatório enfatizava a necessidade de pensar a longo prazo, não
cedendo à tentação das exigências do curto prazo. Referia-se especificamente à necessidade de criar
uma nova agenda para a filantropia de impacto. Terminava, dizendo que para 2017 a Fundação
aceitava a responsabilidade que tem em relação ao futuro, fazendo sempre escolhas que tivessem
impacto social.
O presente relatório descreve a programação realizada, evidenciando claramente que esta foi
concebida sob a égide da criação de valor.
Assim se demonstra o enorme investimento que foi feito em projetos de inovação social, merecendo
especial destaque o projeto de educação financeira “No Poupar Está o Ganho” que, depois de ter
sido testado a nível local, foi escalado, abrangendo a Área Metropolitana do Porto (AMP), para, a
partir de outubro de 2017, passar a ser implementado em 34 municípios da Região Norte – AMP,
Comunidade Intermunicipal (CIM) do Ave, CIM do Cávado, CIM do Tâmega e CIM do Alto Minho.
Não é só este projeto que evidencia a preocupação do impacto social.
Os projetos que se dirigem à capacitação de seniores e os que visam um outro grupo de risco – as
pessoas com necessidades especiais -, são igualmente focados no complexo desígnio de resolver um
problema social: o défice de literacia financeira.
Os dados são claros e gritam por ação e intervenção. As estatísticas revelam que uma em cada
quatro pessoas vive em estado de pobreza e que o nível de endividamento das famílias portuguesas
tem vindo a registar valores próximos dos 130 por cento do rendimento disponível. A taxa de
poupança das famílias em Portugal é a quinta mais baixa da União Europeia e, em 2012, vinte e cinco
por cento das famílias tinha a sua casa hipotecada.
Torna-se, por isso, cada vez mais premente apostar em políticas e projetos que contribuam para a
solução deste problema que afeta milhares de pessoas e que sendo um problema individual, é
simultaneamente um problema macroeconómico.
A leitura deste relatório revela ainda que os outros inúmeros projetos foram co-programados e
contam com a envolvência da comunidade. Daí, a sua relevância.
Para terminar, gostaria de destacar algo de inovador e que jamais foi feito em Portugal: a medição de
impactos sociais do projeto “No Poupar Está o Ganho” conduzida pelo Sinclab - Faculdade de
Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, a qual veio demonstrar a eficiência e a
eficácia do projeto.
Neste relatório, fica também patente a vontade e a capacidade que a Fundação Dr. António
Cupertino de Miranda tem de contribuir para a transformação da sociedade, capacitando pessoas,
tornando-as mais resilientes e assim construir uma nova geração.
Maria Amélia Cupertino de Miranda
Presidente do Conselho de Administração
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Enquadramento Estratégico

Enquadramento Estratégico
A Fundação foi instituída em 1964 por António Cupertino de Miranda. É uma instituição privada, sem
fins lucrativos, financeiramente independente que tem por missão a realização de atividades
educativas, culturais e sociais que promovam a sociedade do conhecimento e contribuam para a
inclusão social, proporcionando simultaneamente oportunidades de ocupação de tempos livres.
Vê-se a si própria como um equipamento cultural, aberto e com forte ligação à comunidade, capaz
de desenhar uma programação sustentável e relevante, dando respostas às necessidades das
pessoas, promovendo mudanças a nível social, atuando como plataforma de encontro, participação e
estímulo de atividades culturais e educativas.
Missão
A missão da Fundação é contribuir para o desenvolvimento económico, educacional e cultural
através da realização de atividades educativas e culturais que promovam a sociedade do
conhecimento e contribuam para a inclusão social, proporcionando simultaneamente oportunidades
de ocupação de tempos livres.
Visão
A Fundação Dr. António Cupertino de Miranda (FACM) vê-se a si própria como um empreendedor
social, com forte ligação à comunidade, capaz de desenhar uma programação sustentável e
relevante, dando respostas às necessidades das pessoas, promovendo mudanças societais, atuando
também como plataforma de encontro, participação e estímulo de atividades culturais e educativas.
Valores
- Independência
- Empreendedorismo social
- Coesão social
- Inclusão e desenvolvimento da sociedade
- Valorização da articulação da educação formal com a educação não formal

Museu do Papel Moeda
O Museu do Papel Moeda (MPM),
instalado na Fundação, de que faz
parte integrante, é detentor de
uma valiosa coleção de papel
fiduciário, com mais de três
dezenas de peças únicas,
considerada a mais importante
coleção privada desta temática
existente em Portugal.
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O Museu do Papel Moeda apresenta duas exposições permanentes:
⁻

A exposição de papel-moeda exibe uma importante e excecional coleção, que reúne a totalidade
das emissões portuguesas de notas de Portugal Continental e das antigas Colónias e, ainda,
cédulas, apólices do Real Erário, acções, papel selado, letras, cheques e lotarias. A coleção é
também importante pela enorme quantidade de peças únicas que apresenta. A exposição de
papel-moeda narra a história do dinheiro de papel em Portugal, desde as primeiras emissões até
à entrada em circulação do Euro.
Esta exposição está adaptada a cegos, amblíopes e pessoas com paralisia cerebral. O Museu
disponibiliza informação em suporte de papel (Braille) e em suporte digital.

⁻

A exposição “O Dinheiro e os Transportes” integra três núcleos de miniaturas de transportes
marítimos, aéreos e terrestres, apresentando de cinco mil miniaturas de carros das marcas
Corgy, Dinky Toys, Marklin, Matchbox, Tekno, Mercury, Sólido, para além de muitas outras que
apresentam verdadeiras preciosidades. É uma exposição onde se privilegia a construção do
conhecimento através de uma perspetiva interativa, recorrendo a diversos tipos de tecnologias
para contextualizar os objetos expostos e explicar a relação do dinheiro com os transportes.
A exposição está adaptada a pessoas com deficiência neuromotora.
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Missão do Museu do Papel Moeda
A missão do Museu do Papel Moeda (MPM) é adquirir, conservar, expor e divulgar a coleção de
papel fiduciário português, enquanto património e símbolo de identidade nacional, sendo um Museu
aberto à comunidade, na qual desempenha um papel educacional de relevo, centrando a sua
programação na promoção da sociedade do conhecimento, assumindo o compromisso de trabalhar
para a inclusão social e de ser motor de desenvolvimento no processo dinâmico da transformação da
sociedade.
Serviço de Educação
O MPM atribui grande relevância ao seu papel educativo e social, assumindo o desenvolvimento
local, a coesão social, a cultura e a educação como dimensões estruturantes da sua missão e dos seus
projetos.
A programação do serviço educativo é orientada para a promoção da literacia financeira e procura
responder às diferentes necessidades dos públicos, privilegiando a acessibilidade e a inclusão como
valores primordiais do museu.

Organiza visitas com programas específicos para diferentes tipos de público. As visitas para grupos
escolares são preparadas em articulação com os professores que podem, igualmente, encontrar
sugestões para o planeamento da visita no website da Fundação.
O Serviço de Educação do MPM está centrado nas necessidades das pessoas, criando, a partir das
coleções, uma programação relevante para vários públicos: escolas, seniores, famílias e pessoas com
necessidades especiais.
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Eixos Estratégicos da Programação
Os eixos de orientação que estruturam anualmente o programa de atividades da Fundação
obedecem aos seguintes objetivos:
- Desenvolvimento de estratégias e ações que promovam a sociedade do conhecimento, contribuam
para a mudança do processo de ensino/aprendizagem tendo em vista o impacto que esta terá no
crescimento económico e na coesão social.
- Promoção de parcerias com a Universidade, instituições privadas e públicas da área das artes
plásticas, dos museus, da educação financeira e do turismo cultural.
- Gestão do Museu do Papel Moeda definindo a política de programação de atividades, abertura à
comunidade, aquisições, publicações e sustentabilidade.
- Análise das tendências e da evolução do universo cultural europeu, tendo em vista a definição da
política cultural da Fundação.
- Implementação de uma política de excelência no acolhimento e na conceção da programação.
- Gestão do património que garanta a sustentabilidade financeira necessária à implementação da
programação da Fundação e do Museu.
Nos últimos anos, a educação financeira tem sido um pilar fundamental desta programação, por que
a complexa necessidade de se criar uma nova geração de consumidores tem assumido especial
relevância. Neste contexto, o projeto de educação financeira intitulado “No Poupar Está o Ganho”,
que conta já com a sua 7ª edição no ano letivo de 2016/2017 e 2017/2018, adquire uma importância
vital na formação financeira de crianças e jovens, desde o ensino pré-escolar até ao ensino
secundário.
Mas, a programação está longe de se esgotar aqui. Neste mundo global e de rápida mudança, a
Fundação foca a sua atenção na sociedade e nos problemas emergentes. Para dar prossecução à sua
missão, constrói uma programação que é co-desenhada com diversos atores e agentes culturais e
sociais, não perde de vista as múltiplas variáveis que os problemas complexos encerram e assim
procura sempre desenhar, com novas abordagens, uma programação que, ao refletir sobre os
mesmos, contribui para a sua resolução, promovendo impactos sociais sistémicos que acompanhem
a transformação da sociedade atual.
Como a Fundação Dr. António Cupertino de Miranda se vê a si própria não só como uma instituição
participativa, mas também como um empreendedor social, toda a programação é, por um lado,
enraízada na sua missão e, por outro lado, concebida após a realização de projetos de investigação
que diagnosticam quais os problemas e as necessidades que necessitam de resposta. Trabalha assim
com as diversas comunidades, quer para conceber, quer para co-programar. A participação das
pessoas é essencial para o seu comprometimento para com os projetos e para que a programação se
torne efetivamente relevante.
É nesta relação dinâmica que mantém com a sociedade enquanto entidade preocupada com os
cidadãos que reside a sua singularidade.
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Síntese da Atividade
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Síntese da Atividade
Projetos de Continuidade
Projeto de Educação Financeira Para Escolas: “No Poupar Está o Ganho”
O projeto “No Poupar Está o Ganho”, iniciado em 2009/2010 é um projeto de educação financeira,
pioneiro, totalmente concebido de raiz pela Fundação Dr. António Cupertino de Miranda. É um
projeto que vai na sua oitava edição.
No início, o projeto piloto começou por ser testado na cidade do Porto. Nos anos letivos de
2015/2016 e 2016/2017 passou a ser implementado ao nível dos vários municípios que integram a
AMP. Até ao ano letivo de 2016/2017 já participaram 11.502 alunos, 546 turmas de escolas de cerca
de 20 municípios diferentes.
É de referir que no ano de 2017/2018 este projeto conheceu uma expansão enorme, passando a ser
implementado em 34 municípios da Área Metropolitana do Porto, da Comunidade Intermunicipal
(CIM) do Tâmega, da CIM do Ave, da CIM do Cávado e da CIM do Alto Minho.
Tem conseguido crescer de ano para ano, de forma sustentada, contando com uma adesão cada vez
maior por parte dos professores e dos alunos e ultrapassando sistematicamente todas as
expetativas.
O sucesso que tem conhecido deve-se a vários fatores, entre eles está a credibilidade dos conteúdos
e das parcerias: a Universidade do Porto, o Banco de Portugal e a Área Metropolitana do Porto.
Mas, o que distingue na realidade este projeto é o facto de ser um projeto de continuidade, para
todos os ciclos de ensino, que se desenvolve ao longo de todo o ano letivo, a proximidade que
estabelece com os professores e os inúmeros recursos que oferece.
O programa está adaptado aos vários ciclos de ensino e todos os conteúdos vão de encontro aos
temas constantes do Referencial de Educação Financeira. Como é um programa de continuidade, que
se realiza ano após ano, configura sempre a mesma metodologia.
Vai de encontro aos objetivos e temas definidos no Referencial de Educação Financeira promovido
pelo Plano Nacional de Formação Financeira e pelo Ministério da Educação e Ciência, contribuindo
de forma efetiva para a promoção da literacia financeira.
O objetivo é a transmissão de conhecimentos financeiros e o desenvolvimento de competências para
que os alunos possam alterar atitudes e comportamentos, permitindo assim a tomada de decisões
financeiras informadas e corretas.
É uma iniciativa que pretende resolver um problema social grave que é o défice de literacia
financeira da população portuguesa. A baixa literacia financeira afeta o bem-estar dos cidadãos tanto
do ponto de vista individual como coletivo, pois, por um lado, compromete a sua capacidade de
tomarem decisões pessoais adequadas às suas necessidades e recursos e, por outro, constitui uma
ameaça para a sustentabilidade dos sistemas financeiros e económicos no seu todo.
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A qualidade científica dos conteúdos é assegurada Faculdade de Economia da Universidade do
Porto, numa parceria que vem desde o início do projeto.
O projeto é eficaz, pois aborda a educação financeira de forma consistente e continuada, foi pensado
para se integrar anualmente no programa letivo das escolas, possibilitando aos alunos voltarem a
inscreverem-se no ano seguinte, e assim sucessivamente, consolidando conhecimentos que lhes
permitem adquirir uma verdadeira cultura financeira.
O diagnóstico resultante do 1º Inquérito à Literacia Financeira da População Portuguesa em 2010
pelo Banco de Portugal aponta neste sentido.
O Relatório de Supervisão Comportamental do Banco de Portugal, (abril 2011), alerta para a urgente
necessidade de fazer da educação financeira uma estratégia prioritária, a ser implementada a nível
nacional.
Apenas 26% dos portugueses passaram no teste de avaliação dos conhecimentos de literacia
financeira realizado pela Standard & Poors em 2015, realizado em 144 países e que abrangeu
150.000 pessoas, o que contrasta com uma taxa de 71% na Noruega, Dinamarca e Suécia. Este
estudo coloca Portugal na 110ª. posição desse ranking.
A este título refira-se o Report de março de 2016 do World Economic Forum, o qual aponta a literacia
financeira como uma das cinco competências mais importantes para um aluno no século XXI, o que
vem reforçar a importância deste projeto e sua enorme oportunidade no contexto atual – nacional e
internacional.

Metodologia









Sessão Welcome – Abertura do ano letivo
Capacitação de Professores
Visita ao Museu do Papel Moeda
Disponibilização de conteúdos
Plataforma eletrónica de e-learning
Monitorização ao longo do ano letivo
Dinamização de eventos: Dia da Poupança e Global Money Week
Concurso, avaliação, exposição e Apresentação pública de trabalhos
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Objetivos Gerais
€ Promover a educação e a inclusão financeira, que é a primeira forma de combate à exclusão social;
€ Desenvolver hábitos de poupança;
€ Promover o consumo responsável;
€ Promover uma relação saudável com o dinheiro, sabendo gerir o aspeto emocional das opções;
€ Promover maior confiança na tomada de decisões financeiras no futuro;
€ Promover o recurso responsável ao crédito;
€ Criar hábitos de precaução em relação a situações de risco;
€ Melhorar conhecimentos e atitudes financeiras para permitir uma melhor compreensão e uma
escolha mais adequada de produtos financeiros;
€ Sensibilizar para as crescentes responsabilidades individuais na poupança para a reforma e a saúde.

Objetivos Específicos
€ Dar formação financeira a professores, capacitando-os para transferir conhecimentos financeiros;
€ Disponibilizar a professores e alunos recursos pedagógicos que lhes permitam desenvolver
competências financeiras;
€ Contribuir para a territorialização a nível nacional da educação financeira nas escolas, dando
resposta às dificuldades com que estas se deparam na sua implementação;
€ Desenvolver conteúdos de educação financeira para a plataforma de e-learning. Esta plataforma
revela-se não só como uma ferramenta essencial para dar resposta às necessidades dos professores
e alunos, de forma cada vez mais interativa e atraente, bem como para estimular o uso das novas
tecnologias.
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Sessão Welcome - 31 de outubro - Comemoração do Dia Mundial da Poupança e Formação
de Professores
Para assinalar o início da 8ª. Edição do Projeto de educação financeira “No Poupar Está o Ganho”, foi
realizada, em 31 Outubro a Sessão Pública de apresentação do Projeto. Foi escolhida esta data
porque simultaneamente se comemorou o Dia Mundial do Poupança e da Formação Financeira.
A sessão iniciou-se com um almoço oferecido a todos os professores, seguido da ação de capacitação
aos professores inscritos no projeto “No Poupar Está o Ganho”, no ano letivo 2017/2018.
Foi realizada formação presencial para professores de diversos municípios da Área Metropolitana do
Porto (Arouca, Espinho, Maia, Matosinhos, Oliveira de Azeméis, Paredes, Porto, S. João da Madeira,
Santa Maria da Feira, Santo Tirso, Trofa, Vale de Cambra, Valongo, Vila do Conde e Vila Nova de Gaia)
e ainda de outros municípios for da AMP (Amarante, Vila Nova de Famalicão, Guimarães e Marco de
Canaveses. Posteriormente, realizaram-se outras duas ações de formação dirigidas aos professores
das Comunidades Intermunicipais do Cávado e do Alto Minho.
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Estas ações visam capacitar os professores com a formação de que precisam e o apoio necessário
para se sentirem aptos a transmitir aos alunos os conceitos de educação financeira, com os quais à
partida não estão familiarizados.
Foram responsáveis pelas sessões de formação, o. Dr. Pedro Pinheiro, da Faculdade de Economia da
Universidade do Porto e a Dra. Sónia Santos, Responsável do Serviço de Educação do Museu do Papel
Moeda que explicaram com detalhe os conteúdos a abordar durante a implementação do projeto, de
acordo com o Referencial de Educação Financeira.

Relatório e Contas 2017 | 20

Os professores receberam, assim, formação específica sobre os seguintes temas:
⁻ Planeamento e Gestão do Orçamento
⁻ Sistemas e Produtos Financeiros Básicos
⁻ Poupança
⁻ Crédito
⁻ Ética

Relatório e Contas 2017 | 21

O encerramento da sessão contou com a presença da Ministra da Presidência e da Modernização
Administrativa, Prof. Doutora Maria Manuel Leitão Marques, do Magnifico Reitor da Universidade do
Porto, Prof. Doutor Sebastião Feyo de Azevedo, do Primeiro Secretário da Comissão Executiva da
Área Metropolitana do Porto, Dr. Lino Ferreira e do Prof. Doutor Rui Serôdio da Faculdade de
Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto.

A sessão contou com a presença de uma numerosa plateia, composta pelos Vereadores da Educação
dos vários municípios que integram a Área Metropolitana do Porto, interlocutores municipais,
diretores de agrupamento, coordenadores e inúmeros professores.
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Parceria com a Faculdade de Economia da Universidade do Porto e com o FEP Finance Club
A Faculdade de Economia da Universidade do Porto é parceira da Fundação no projeto de educação
financeira. Como em anos anteriores, o Museu do Papel Moeda contou com o apoio dos membros
do FEP Finance Club, que sob a orientação do Diretor da Faculdade de Economia da Universidade do
Porto, Prof. Doutor José Manuel Varejão foram responsáveis pela conceção de novas fichas de
atividades para a plataforma de e-learning, pelos desafios mensais que são enviados a alunos se
professores e pelo apoio à realização das 1ªs Olimpíadas de Educação Financeira.

Visitas ao Museu do Papel Moeda
As visitas ao Museu do Papel Moeda são o primeiro contacto, extra-escola, dos alunos, com o
projeto.
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Recursos Pedagógicos
Foram disponibilizados cadernos de apoio e o acesso a uma plataforma de e-learning a todos os
professores e alunos dos vários ciclos de ensino que contém conteúdos adaptados a cada faixa etária
e o caderninho de bolso “O meu dinheiro”.

O caderno do aluno contém todos os
temas do Referencial de Educação
Financeira, está também disponível na
plataforma de educação financeira da
FACM www.educacofinamnceirafacm.net
e destina-se a ser usado, quer na sala de
aula quer em casa com os Pais, já que o
sucesso deste programa depende
também
do
envolvimento
e
comprometimento de professores e de
encarregados de educação.

O caderninho de bolso “O meu dinheiro” tem por objetivo ensinar e incentivar os alunos a terem o
hábito de registar o dinheiro que ganham, os gastos que têm e os seus objetivos de poupança.
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Plataforma de e-learning
A plataforma de e-learning de educação financeira, especialmente concebida para a transferência de
conhecimentos financeiros, através da qual são disponibilizados conteúdos adaptados para os
professores e para os alunos de todos os ciclos do Ensino Básico e Secundário (conceitos, planos de
aulas, fichas de atividade, filmes e ações de formação) tem vindo a assumir uma cada vez maior
importância, não obstante os constrangimentos com que muitas das escolas ainda se deparam no
que respeita ao uso das novas tecnologias.

A plataforma de e-learning e a disponibilização de formação para professores revelaram-se apostas
fundamentais, permitindo assegurar uma “ligação contínua” a escolas e a alunos que, devido à
distância geográfica, dificilmente poderiam participar.
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A plataforma tem sido dinamizada permanentemente através das seguintes ações:
- Acompanhamento e revisão das inscrições dos professores e alunos;
- Conceção, revisão e introdução de fichas de atividade;
- Conceção e envio mensal de desafios aos professores;
- Conceção e introdução de planos de aula;
- Conceção e introdução de novos filmes didáticos;
- Atualização permanente de notícias.
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Global Money Week - 1ª Edição das Olimpíadas de Educação Financeira
As “1ªs Olimpíadas de Educação Financeira” tiveram lugar no dia 27 de março, na Fundação.

Estiveram representados os seguintes municípios:
Município
Espinho
Gondomar
Maia
Matosinhos
Oliveira de Azeméis
Porto
Santa Maria da Feira
Santo Tirso
Vale de Cambra
Valongo
Vila do Conde

TURMA
EB Espinho Nº3 - 3ºC
EB Jancido - 3º 3
EB Paço - 3º H
EB de Perafita - 3ºB
EB Travanca - 3º
EB Torrinha - 3ºA
EB Vendas Novas - 3º
“Os Super Tostões”
EB Búzio - 3ºG
EB Cabeda - 3ºA + 3ºB
EB Retorta - 3ºRT3
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Os prémios de 1º, 2º e 3º lugar foram atribuídos da seguinte forma:

PRÉMIOS
1º
2º
3º

MUNICIPIO
Santo Tirso
Vale de Cambra
Oliveira de Azeméis

TURMA / EQUIPA
“Os Super Tostões”
EB Búzio - 3ºG
EB Travanca - 3º ano
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Produção de trabalhos finais
Ao longo do projeto, os alunos são estimulados a elaborarem trabalhos e desafiados a apresentá-los
publicamente num concurso, que se realiza anualmente, e que prevê a atribuição de prémios aos
melhores trabalhos apresentados.
Os alunos, com o apoio do professor e a coordenação do Serviço de Educação do Museu,
desenvolveram trabalhos, tendo por base os conhecimentos de educação financeira adquiridos.
Esses trabalhos foram apresentados na sessão de encerramento do projeto e entraram num
concurso final.
Pretendeu-se que estes trabalhos produzidos, em conjunto, por cada turma inscrita no projeto
fossem demonstrativos da aquisição de conhecimentos e das competências desenvolvidas.
Foram rececionados 81 trabalhos e participaram 93 turmas. Dos trabalhos recebidos, 47 eram
trabalhos em suporte físico, 28 em suporte digital e 6 trabalhos reuniam ambos os suportes de
apresentação. Nos trabalhos de suporte físico incluem-se sobretudo cartazes, jogos e mealheiros,
enquanto nos trabalhos em suporte digital para além de filmes e apresentações em PowerPoint, se
incluem também as artes performativas, como teatros, canções e coreografias que foram
previamente filmadas para poderem ser enviadas e avaliadas pelos membros do júri antes da sessão
final.

Trabalhos a Concurso

Suporte fisico
Suporte digital
Ambos (fisico e digital)
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Concurso e sessão pública de apresentação dos trabalhos finais
Realizou-se dia 13 de junho, a Sessão Pública de apresentação de trabalhos da 7ª edição do Concurso
"No Poupar Está o Ganho".
O Senhor Secretário de Estado da Educação, Prof. Doutor João Costa, honrou esta sessão com a sua
presença. Estiveram também presentes inúmeras individualidades, tais como o Reitor da
Universidade do Porto, Prof. Doutor Sebastião Feyo de Azevedo e o Pró-Reitor da Universidade do
Porto, Prof. Doutor Carlos Brito, o Primeiro Secretário da Área Metropolitana do Porto, Dr. Lino
Ferreira, Presidentes, Vice-Presidentes e Vereadores da Educação de vários municípios, para além de
alunos de 22 turmas, professores, diretores de agrupamento e coordenadores de escolas básicas,
num total de 660 pessoas.
Os trabalhos a concurso foram realizados pelos alunos em contexto de turma, com o objetivo de
demonstrarem os conhecimentos e as competências desenvolvidas ao longo do projeto.
Entre os trabalhos a concurso, foi selecionado um por município, em cada ciclo de ensino, para
serem apresentados na sessão final.
A apresentação pública dos trabalhos pelos alunos foi um momento muito importante para os
alunos, além de ser uma oportunidade para desenvolverem competências também no que respeita a
técnicas de apresentação em palco.
Todos os presentes tiveram a oportunidade de testemunhar a enorme qualidade dos trabalhos e o
emprenho e dedicação dos alunos.
Foi com o maior entusiasmo que os alunos das turmas vencedoras a nível nacional receberam os
prémios das mãos do. Senhor Secretário de Estado da Educação.
Foram entregues os seguintes prémios:
Prémios
Pré-Escolar

Município
Porto

Escola
JI Castelos

Professor
Margarida Ferreira

1º Ciclo

Maia

EB do Paço

Cristina Teixeira

2º Ciclo

Amarante

Colégio de São Gonçalo

Andreia Pinto / Laura Viana

3º Ciclo

Vila Nova de
Famalicão

Didáxis – Riba D’Ave

Francisco Carvalho

Ensino
Secundário

Oliveira de Azeméis

EBS Dr. Ferreira da Silva

Maria Luísa Garraio

Prémio
Excelência

Santo Tirso

EB de S. Martinho

Tiago Barros
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Sorteio do Caderninho “O M€U DINH€IRO”
Com o objetivo de ajudar as crianças a gerir os seus primeiros rendimentos e despesas, adquirirem o
hábito de terem um registo desses ganhos e gastos e terem sempre um objetivo de poupança, foi
concebido e editado um caderno de bolso, intitulado “O M€U DINH€IRO”, o qual foi oferecido a
todos os alunos do 1º ciclo do ensino básico.
Com o objetivo de estimular o uso do caderninho pelos alunos, lançamos o desafio aos alunos de o
preencherem e depois de o terem totalmente preenchido, o devolverem à Fundação para
participarem um sorteio de … um tablet!
O sorteio realizou-se no dia 13 de junho, tendo o Exmo. Senhor Secretário de Estado da Educação,
Prof. Doutor João Costa, retirado de uma tômbola o caderno sorteado. O grande vencedor deste
sorteio foi um aluno da EB de Corim, do concelho da Maia, que recebeu um tablet.
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Projeto de Inclusão e Formação Financeira para Seniores
A agenda inclusiva apresentou uma mudança de filosofia, valores, objetivos e práticas que se têm
vindo a refletir na agenda do Museu, a qual tem vindo a focar as suas preocupações nos grupos de
pessoas vulneráveis.
Este é um projeto piloto que tem como objetivo a inclusão e formação financeira dos seniores
Portugal vive hoje um envelhecimento demográfico, havendo, cada vez mais pessoas idosas do que
jovens. Existem atualmente mais de dois milhões de portugueses com idade superior a 65 anos. Este
enquadramento obriga a muita preocupações sociais e também financeiras, uma vez que é
necessário haver respostas específicas para esta nova geografia populacional.
Em Portugal, a 25 de agosto de 2015, foi aprovada a Estratégia de Proteção ao Idoso, através da
Resolução do Conselho de Ministros n.º63/2015 e o XXI Governo Constitucional estabeleceu medidas
que visam promover a qualidade de vida dos seniores no domínio da proteção do consumidor.
A Fundação Dr. António Cupertino de Miranda tem vindo, desde 2009, a abordar a educação
financeira de forma consistente através de projetos estruturados, como é o caso do projeto "No
Poupar Está o Ganho", atrás referido.
A educação financeira é fundamental para capacitar os cidadãos para saberem analisar e gerir
orçamentos, planear o futuro e responder de forma competente às situações do dia-a-dia que
envolvem decisões financeiras.
Face ao exposto, este programa de educação financeira especialmente desenhado para seniores
revela-se particularmente importante porque:
- o aumento da esperança de vida significa que os indivíduos necessitam de acumular e gerir as suas
poupanças de forma a conseguirem sustentar os seus encargos durante o período de reforma;
- a baixa escolaridade de grande parte do público sénior, associada à vontade de consumir e à
facilidade de obter crédito poderá levar a dificuldades em lidar com as suas limitações financeiras.
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Atualmente, e em muito devido à grave crise económica do País, verificou-se o aumento de famílias
constituídas por pessoas idosas com filhos e netos residindo no mesmo espaço, o que por si só é já
um fator que promove o crescimento do endividamento. Além disso, os rendimentos regulares dos
seniores assumem cada vez maior importância num mercado de trabalho precário e instável para as
gerações mais jovens.
Se, por um lado, o crédito pode promover a inclusão das pessoas idosas de baixos rendimentos no
mercado de consumo, por outro lado, pode abrir uma possibilidade de exploração das mesmas por
parte dos seus próprios familiares e também de instituições financeiras, uma vez que este segmento
da população recorre frequentemente ao crédito para apoiar outros membros da família, para
melhoria da habitação ou para pagar dívidas. Entre os produtos financeiros que têm mais procura
encontram-se os cartões de crédito e o recurso a diferentes linhas de crédito, estando novamente a
verificar-se o aumento do endividamento para consumo de produtos e serviços, situação para a qual
o Banco de Portugal alertou recentemente e que urge combater.
O projeto que se realizou durante o ano de 2017 possibilitou aos seniores a aquisição de
competências financeiras que lhes permite a tomada de decisões corretas e informadas.
A implementação do programa teve início com a realização de uma visita ao Museu do Papel Moeda,
após o que foram realizadas oficinas de capacitação sobre os seguintes temas:
1
Planeamento, gestão do orçamento familiar e endividamento
2
Seguros
3
Crédito
4
IRS
5
Meios de pagamento
6
Poupança e suas aplicações
7
Prevenção da fraude
8
Banco de Portugal – Serviços à comunidade
9
"O Euro" + Visita ao Banco de Portugal
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Projeto de Educação Financeira para públicos com necessidades especiais
Estamos num mundo de crescente responsabilidade financeira individual, de uma cada vez maior
complexidade dos mercados financeiros e maior incerteza face ao futuro.
A literacia financeira refere-se habitualmente às competências que as pessoas detêm para tomar
decisões informadas e corretas quanto ao uso e gestão do seu dinheiro. A literacia financeira não é
estática, aumenta durante a vida, variando conforme as competências cognitivas e os
comportamentos das pessoas. Requer confiança para colocar questões, procurar aconselhamento e
tomar decisões (OCDE,2013).
Assim sendo, há inúmeras barreiras que se colocam aos mais desfavorecidos quer socialmente, quer
financeiramente. Porém, as dificuldades sentidas e experienciadas por quem tem necessidades
especiais, no que diz respeito à compreensão e ao acesso à informação financeira, são ainda maiores
e mais complexas.

Fora realizadas oficinas de capacitação, de carater muito pratico e com conteúdos diretamente
relacionados com as dificuldades que as pessoas com necessidades especiais enfrentam na gestão
dos seus recursos financeiros, no seu dia -a -dia, com níveis de dificuldade adaptados às caraterísticas
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específicas dos diferentes grupos, com o objetivo de permitir uma capacitação adequada para a
autonomia financeira do quotidiano.
Foram estabelecidos alguns objetivos comuns a todos os participantes:











Identificar produtos financeiros comuns (formas comuns do dinheiro: notas e moedas)
Reconhecer a diferença entre necessidades e desejos (Compreender que o dinheiro não é
ilimitado!)
Tomar decisões simples do quotidiano
Compreender que “dar” é diferente de “emprestar”
Realizar operações numéricas simples
Entregar o valor correto ao fazer pequenas compras em numerário
Ter uma noção realista dos preços (incluindo de alimentação)
Saber que os preços podem variar de loja para loja
Prevenção de situações de fraude (Importância de ter cuidado com dados pessoais, palavraspasse e códigos bem como com o dinheiro guardado)

Foram realizadas oficinas de capacitação para 169 utentes das seguintes instituições:







APPC - Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral
Somos Nós
Casa Ozanam
CEFPI – Centro de Educação e Formação Profissional Integrada
Misericórdia do Porto
EB Júlio Dinis
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Programas de Visita ao Museu do Papel Moeda
Um Museu…muitos públicos!
A agenda da programação é ditada pelo contexto de mudança social, económica e financeira do país.
Com vista a dar conhecer a coleção do Museu do Papel Moeda são realizadas inúmeras visitas
temáticas e oficinas dirigidas a diversos públicos: escolas, famílias, seniores, pessoas com
necessidades especiais e colecionadores.
Independentemente da tipologia da visita e das temáticas especificamente abordadas em cada visita,
estas têm sempre subjacente os objetivos de:
•

Articular a educação formal dos alunos com propostas de educação não formal;

•

Construir espaços de prazer e aprendizagem para as famílias;

•

Disponibilizar informação para todas as pessoas com necessidades especiais;

•

Gerar “capital social” propondo aos seniores uma interação com os mais jovens.

Tudo isto … mostrando que visitar o Museu do Papel Moeda é sempre uma descoberta!
Como já referido, o MPM tem a preocupação de realizar visitas temáticas para todos os públicos:






Escolas
Famílias
Seniores
Públicos com Necessidades Especiais
Visitantes Individuais
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Investigação - Medição de Impactos Sociais do Projeto
“No Poupar Está o Ganho”
Em 2017, foi concluído o estudo de investigação realizado pelo SINCLab – Social Inclusion Laboratory
da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto para medir o
impacto social do projeto de educação financeira “No Poupar Está o Ganho, que tinha sido iniciado
em 2016.
Trata-se de um estudo de Medição de Impactos Sociais inédito quer a nível nacional, quer a nível
europeu, por várias razões, entre as quais se devem destacar o seu enfoque na literacia financeira e a
sua dimensão, tanto em termos do número de participantes como da sua abrangência territorial:
participaram na investigação 2309 crianças, 1981 mães e pais, 136 professoras e professores de 103
escolas diferentes e 35 técnicos dos 17 municípios da Área Metropolitana do Porto.
O impacto social do programa foi testado utilizando uma metodologia quasi-experimental, na qual
foram escolhidas aleatoriamente as turmas de crianças que participam no Projeto que constituíram o
Grupo Experimental do estudo. Um grupo equivalente de crianças, que não foram abrangidas pelo
Programa “No Poupar Está o Ganho”, foi selecionado aleatoriamente para participarem enquanto
Grupo de Controlo.
Testou-se a mudança promovida efetuando uma medição entre Pré e Pós participação no programa.
Os materiais e procedimentos foram adequados e adaptados ao nível desenvolvimental das crianças
envolvidas.
Em termos globais, a evidência recolhida demonstra que o Programa “No Poupar Está o Ganho” tem
um impacto social positivo tanto no que concerne a um conjunto pré-definido de competências
próprias da literacia financeira, como também em atitudes, expetativas, emoções e promoção de
“relações familiares empáticas” relacionadas com a gestão quotidiana do dinheiro.
Especificamente no que incide na promoção de competências próprias da literacia financeira,
verificou-se que as crianças que participaram no programa (em contraste com as do grupo de
controlo) se tornaram mais capazes de tomar/identificar decisões adequadas em diferentes
“dilemas” comuns na gestão quotidiana dos recursos financeiros. Por exemplo, abdicar da aquisição
de um bem porque este é mais desejado do que é necessário, ou é de duração “fugaz” (“aquela”
camisola, umas sapatilhas ou uma consola, um livro, etc.).
Verificou-se também uma mudança significativa na identificação das diferentes alternativas
existentes para a resolução de um problema familiar que requer dinheiro “imprevisto” e, de entre
elas, escolher as mais adequadas. Por exemplo, para fazer face a um acidente ou a um problema de
saúde, tomar decisões entre um empréstimo, um seguro, uma poupança, etc.
Importa realçar, ainda, que as suas mães e pais assinalam a existência de tais mudanças.
Contrastando com o grupo de controlo, e com o que haviam indicado no pré-teste, estas mães e pais
consideram que as crianças se tornam mais conscientes, preparadas, motivadas e curiosas
relativamente à “gestão quotidiana do dinheiro” da família. Consideram também que, agora, sabem
melhor identificar uma necessidade e um desejo, o essencial e o supérfluo, e o que é e para que
serve a poupança.
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Finalmente, no que diz respeito à relação entre promoção de literacia financeira e promoção de
desenvolvimento psicossocial, as crianças que participaram no “No Poupar Está o Ganho” passaram a
expressar emoções “mais positivas” face a expetativas pessoais que não se realizam devido à
necessidade de gestão dos recursos familiares, e também maior compreensão/empatia
relativamente a decisões dos pais sobre os recursos financeiros familiares.

Relatório e Contas 2017 | 45

Disseminação da Literacia Financeira
Gala de Educação Financeira - Câmara Municipal da Maia
A equipa de professores de Atividades Lúdico-Expressivas (ALE) do Centro Escolar do Corim convidou
a Fundação Dr. António Cupertino de Miranda a estar presente no dia 4 de novembro, no Forum da
Maia, na Gala de Educação Financeira que encerrou o projeto “Gestores de Palmo e Meio”.
Esta gala contou com atuações de todas as turmas da escola e foram entregues os prémios de mérito
aos alunos, turmas e famílias que mais se destacaram ao longo do projeto.

OLIVEIRA DE AZEMEIS
Realizou-se no dia 27 de maio, pelas 9h30, o seminário "Um brincar, muitos brincares", em Oliveira
de Azeméis, que contou com a apresentação do projeto de educação financeira "No Poupar Está o
Ganho", promovido pela Fundação.
A sessão de abertura contou coma presença da Senhora Vereadora Dra. Gracinda Leal e do Sr.
Diretor do Centro de Formação da Associação de Escolas de Arouca, Vale de Cambra e Oliveira de
Azeméis. Ao longo do dia o seminário abordou diferentes temáticas, tendo a abordagem do projeto
do Poupar está o Ganho sido realizada no âmbito do painel “Partilha de boas praticas do brincar”.
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MARCO DE CANAVESES
No âmbito da participação na “Semana da Formação Financeira”, promovida pelo Plano Nacional de
Formação Financeira, a Fundação fez uma ação de sensibilização para a importância da poupança na
Sala de Espectáculos do Município do Marco de Canaveses, para mais de 300 alunos do 1º e 2º ciclo
do ensino básico, no dia 2 de novembro de 2017.
A atividade dinamizada constou do visionamento de filmes sobre a temática financeira, debate com
os alunos sobre os temas e criação de uma história com o público-alvo, abordando problemáticas
financeiras com resolução em situações do quotidiano.
Para além dos alunos e professores, estiveram igualmente presentes os membros da Comissão de
Coordenação do Plano Nacional de Formação Financeira, o Presidente da Comissão de Coordenação
e Desenvolvimento do Norte (CCDR-N) e o Primeiro Secretário Executivo da Comunidade
Intermunicipal do Tâmega e Sousa.
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Envolvimento com a Comunidade
A Fundação Dr. António Cupertino de Miranda e o Museu do Papel Moeda vêm-se a si próprios como
instituições socialmente relevantes, capazes de explorar questões e metodologias de trabalho
relacionadas com outras instituições culturais e educativas. Assim, a sua relevância e participação na
construção de um espaço público, passa obviamente pelo envolvimento com a comunidade, sendo
esta uma prioridade.

Dia Mundial do Consumidor - Sessão "Consumidor Senior | Consumidor Informado"
A Fundação Dr. António Cupertino de Miranda e a Direção-Geral do Consumidor realizaram uma
iniciativa conjunta no âmbito das comemorações do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. Esta
iniciativa teve também como entidade parceira a Área Metropolitana do Porto.
A sessão realizou-se nas instalações da Fundação, no dia 20 de março. A abertura esteve a cargo do
Senhor Secretário de Estado Adjunto e do Comércio, Dr. Paulo Alexandre Ferreira.
Esta iniciativa dirigiu-se a seniores de todos os municípios que integram a Área Metropolitana do
Porto.
Pretendeu-se que este projeto não se esgotasse em si próprio, mas que pelo contrário, fosse
diferenciador e que viesse a integrar uma política de promoção do envelhecimento ativo.
Objetivos da sessão:
- informar os idosos dos seus direitos como consumidores, alertar para situações de fraude, focar a
segurança em ambiente doméstico e conselhos para práticas seguras a ter em casa, na rua e em
situação de emergência;
- despoletar a criação de grupos específicos de seniores que desenvolvam novos planos de
atividades, como é, neste caso, atividades para informação dos consumidores idosos;
- capacitar “formadores seniores” – a sessão terá caráter prático e formativo, por forma a permitir
aos participantes disseminarem junto das respetivas comunidades a informação/formação a que vão
A sessão durou o dia inteiro. Foi muito participada e muito participativa. As conclusões estiveram a
cargo da Presidente da Fundação e da Diretora da Direção Geral do Consumidor, Dra. Ana Catarina
Fonseca.
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Apresentação Pública do Projeto “ Acessibilidade em Língua Gestual Portuguesa na AMP”
A sessão de apresentação pública do projeto “Acessibilidade em Língua Gestual Portuguesa na AMP”,
decorreu no dia 18 de maio de 2017 na Fundação e contou com a presença da Senhora Secretária de
Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Dra. Ana Sofia Antunes.
Este projeto, aprovado em Conselho Metropolitano do Porto, com a duração de 22 meses, consistiu
na criação e implementação de um serviço de comunicação entre a comunidade surda e os serviços
dos 17 municípios da Área Metropolitana do Porto, promovendo uma cultura de inclusão, cidadania
ativa e o respeito pelo direito à autonomia e informação por parte do cidadão surdo.
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Dia e Noite Internacional dos Museu
O Dia dos Museus é naturalmente uma data importante quer para o Museu do Papel Moeda, quer
para a Fundação.
Em 2017, o Dia dos Museus foi comemorado sob o tema: "Museus e Histórias Controversas: Dizer o
Indizível nos Museus", com diversas iniciativas importantes.
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A Noite Europeia dos Museus, criada pelo Conselho Internacional de Museus, pretende celebrar e
dar voz aos museus e ao papel que desempenham na sociedade atual, através da escolha de um
tema de reflexão a nível mundial que permita uma discussão alargada e sobre distintos pontos de
vista.
A Fundação comemorou a Noite Europeia dos Museus, no dia 21 de maio, com um fantástico
concerto do Curso de Música Silva Monteiro, onde atuou um quarteto constituído por alunos do
Curso de Musica Silva Monteiro e da Orquestra Juvenil da Bonjóia.

Lançamento de Livro – Francisco Papa: Líder Politico-Moral Global
A 5 de Maio, o Padre Anselmo Borges, perante numerosa assistência lançou o livro “Francisco Papa:
Líder Politico-Moral Global”.
Participaram no debate que acompanhou o lançamento do livro: Maria de Belém Rozeira, Paulo
Rangel e Carlos Fiolhais.
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Conferência – “Francisco: Desafios à Igreja e ao Mundo”
No dia 24 Maio, o Padre Anselmo Borges com o Teólogo André Torres Queiruga proferiram a
conferência: Francisco: Desafios à Igreja e ao Mundo.
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Trajetórias
O projeto “Trajetórias” é um projeto dirigido a seniores, promovido, desde 2006, pela União de
Freguesias de Aldoar, Foz e Nevogilde, que visa promover o envelhecimento ativo, através da
realização de múltiplas atividades, que contribuam para a melhoria das condições de vida e para a
ocupação dos tempos livres e de lazer da população com qualidade.
A Fundação é parceira deste projeto, no âmbito do qual realizou ao longo do ano diversas ações de
capacitação em literacia financeira especificamente concebidas de acordo com as necessidades e
particularidades deste público considerado como um “grupo de risco”, atendendo, por um lado, às
suas fragilidades (idade, saúde, escassez de rendimentos) e, por outro lado, à falta de competências
hoje consideradas como necessárias para lidarem com a complexidade das questões financeiras.
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PEM - Projeto Educativo Municipal da Câmara Municipal do Porto
A materialização da estratégia municipal de educação contempla a conceção e implementação de um
projeto educativo de cidade e para a cidade, refletindo uma visão progressista da Educação, assente
em três princípios:
- a educação tem de estar orientada para fortalecer a cultura e os valores de uma cidadania
democrática;
- a educação é um dos fatores básicos necessários para se promover e assegurar o progresso, a
mobilidade, a integração e a coesão social;
- a educação é um instrumento básico e essencial de renovação, criação e mudança cultural.
A Câmara Municipal do Porto implementa atividades em matéria de educação decorrentes das suas
atribuições legais mas vai muito além das mesmas, promovendo e apoiando ações inovadoras em
termos de conteúdos e metodologias, através das quais pretende incentivar a participação ativa dos
diversos agentes sociais.
Neste contexto, a Câmara Municipal do Porto convidou a Fundação a integrar este projeto, o qual
visa assegurar a implementação de uma política municipal de educação que assenta em quatro eixos
estratégicos que importa enunciar:
- reforço da educação pré-escolar
- requalificação da rede escolar
- desenvolvimento de atividades extracurriculares
- promoção de programas e projetos inovadores
As IV Jornadas do PEM Porto realizaram-se a 17 e 18 de julho, na Biblioteca Almeida Garrett.

Exposição “Paisagens de Natal
Este ano, à semelhança dos anos anteriores, a Fundação em parceria com o Centro de Educação
Ambiental - Núcleo Rural do Parque da Cidade, recebeu uma exposição de Natal constituída por
trabalhos realizados por várias Instituições locais.
A exposição esteve patente a público de 15 de dezembro a 8 de janeiro de 2018.
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Agrupamento de Escolas Fontes Pereira de Melo
Como exemplo da extrema interligação à comunidade, refere-se que a Fundação faz parte do
Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Fontes Pereira de Melo, tendo participado através da
responsável do Serviço de Educação do Museu do Papel Moeda nas reuniões deste órgão.
A Presidente da Fundação participou nas comemorações da efeméride “Dias do Fontes” tendo
proferido a alocução de abertura.

Formação
Service Design Thinking - workshop
Realizou-se no dia 8 de Novembro um dia de formação que consistiu numa oficina promovida em
colaboração com a APGEI e a Mindshake.
O objetivo deste workshop foi pensar os serviços como um designer, para conseguir antever novas e
futuras possibilidades. Foi aprender a pensar contra estereótipos e modelos conhecidos. Foi pensar
com empatia, centrado no utilizador.
Do programa constavam os seguintes temas:
- Introdução teórica ao SDT e à dinâmica do workshop
- Emergence – What is the challenge?
- Empathy - Who is the user?
- Experimentations – Which are the best ideas?
- Elaboration – Which is the best concept?
- Exposition – How to present the new concept?
- Extension – How to implement the solutions?
Foi usada uma metodologia participativa para facilitar a aquisição do conhecimento e geração de
novas ideias em grupo. Foi apresentado um modelo de Design Thinking, para a sistematização de
processos criativos, o modelo EVOLUTION 6, desenvolvido por Katja Tschimmel.
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AMPlifica
O projeto de educação financeira concebido e implementado desde 2009 pela Fundação sob o titulo
“No Poupar Está o Ganho” foi convidado a integrar o programa AMPlifica, promovido pela Área
Metropolitana do Porto (AMP), por ser reconhecido como um projeto inovador que dá resposta a um
problema social grave – o défice de literacia financeira existente em Portugal.
Este programa teve como objetivo selecionar, nos 17 Municípios da Área Metropolitana do Porto um
projeto social que fosse reconhecido como o “campeão” do seu município e que pudesse servir de
exemplo ao ecossistema local.
Por projetos sociais entendem-se soluções inovadoras focadas na resolução de alguns dos principais
problemas da sociedade.
A AMPlifica integrou projetos focados nas mais variadas áreas de atuação, entre elas a inclusão
social, a empregabilidade, a saúde, a mobilidade e o ambiente, e teve duas edições (a primeira a 7 de
fevereiro e a segunda em finais de abril), cada uma localizada num dos Centros de Inovação Social –
Municipais (polos CIS-M), nomeadamente na Oliva Creative Factory (São João da Madeira) e na
Fábrica de Santo Tyrso (Santo Tirso).
A AMPlifica vem no seguimento de um intenso trabalho e investimento feito pela AMP na promoção
do empreendedorismo social na região, após um reconhecimento estratégico da importância desta
temática para o desenvolvimento socioeconómico da região. Este esforço está alinhado com a sua
clara intenção de posicionar a AMP como uma região de referência a nível nacional no que toca à
aposta nesta temática.
O trabalho de dinamização local pela AMP iniciou-se em 2014 com um mapeamento das iniciativas
de inovação e empreendedorismo social na região (MIES), tendo sido seguido por um período de
capacitação dos técnicos de ação social dos 17 municípios que compõem a AMP.
Ao longo de onze semanas, a Fundação participou nas diversas ações realizadas no âmbito do
programa, as quais incluíram inúmeras sessões de abordagem e discussão dos vários projetos
envolvidos, com a presença de formadores de entidades externas de reconhecida credibilidade, que
proporcionaram a todos os participantes importantes oportunidades de troca de experiência e de
aprendizagem.
O trabalho desenvolvido pela Fundação culminou com a comunicação efetuada pela Dra. Inês Abreu
sobre o projeto “No Poupar Está o Ganho”, na sessão pública do “Fórum de Empreendedorismo
Social AMP 2020”, realizada em 18 de julho de 2017.

Relatório e Contas 2017 | 62

IV Fórum de Empreendedorismo social
A Área Metropolitana do Porto, em parceria com o IES – Social Business School organizou o IV Fórum
de Empreendedorismo Social AMP 2020, que teve lugar no dia 18 de julho, no Centro de Congressos
da Alfândega do Porto.
Esta iniciativa traduz uma aposta na inovação social por parte da AMP e teve como público-alvo
dirigentes e técnicos municipais, entidades do setor público e privado da região, instituições e
associações sociais e culturais do 3.º setor e empreendedores sociais que intervêm neste território.
A quarta edição do Fórum de Empreendedorismo Social AMP 2020 teve como foco central o
investimento social no contexto nacional e europeu e contou com comunicações de especialistas
como Filipe Santos, da Iniciativa Portugal Inovação Social, Luísa Ferreira que representou o Banco
Europeu de Investimento, entre vários nomes de destaque nacional e internacional. Foi encerrado
pela Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques, com
uma intervenção sobre o investimento social em Portugal.
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Foram apresentadas 20 iniciativas de inovação social, contando-se entre elas, a apresentação do
projeto de educação financeira da Fundação – “No Poupar Está o Ganho”, efetuada pela Dra. Inês
Abreu.
Perante uma numerosa plateia, a Dra. Inês Abreu explicou o que era projeto, porque é que é um
projeto inovador, a metodologia de implementação e os recursos disponibilizados, e os parceiros
envolvidos, tendo ainda abordado a importância da educação financeira começar desde cedo, nas
escolas.
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Parcerias
A conceção e implementação de tantas e tão variadas atividades, com a complexidade atrás descrita,
seriam impensáveis e irrealizáveis sem o estabelecimento de uma forte rede de parcerias, as quais
pela sua importância a Fundação aqui agradece reconhecidamente:
Entidade
Área Metropolitana do Porto
ASF - Autoridade de Supervisão de Seguros e
Fundos de Pensões
Associação Somos Nós
APPC – Associação do Porto de Paralisia
Cerebral
Banco de Portugal
Câmara Municipal do Porto
Centro de Educação Ambiental do Núcleo
Rural do Parque da Cidade (CM Porto)
Centro de Educação e Formação Profissional
Integrada (CEFPI)
CMVM-Comissão do Mercado de Valores Mobiliário
Direção Geral do Consumidor
Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
Faculdade de Economia da Universidade do
Porto
Faculdade de Letras da Universidade do Porto
FEP FINANCE CLUB
Fundação Millenniumbcp
Fundo para a Promoção dos Direitos dos
Consumidores
Profitecla – Escola Profissional
TVU
União de freguesias de Aldoar, Foz do Douro e
Nevogilde

Projeto
- No Poupar Está o Ganho
- No Poupar Está o Ganho
- Oficinas de capacitação de educação financeira para
pessoas com défice cognitivo.
- Oficinas de capacitação para pessoas com paralisia
cerebral.
- No Poupar Está o Ganho
- Comemoração do Dia da Formação Financeira
- Projeto de educação financeira para seniores
- No Poupar Está o Ganho
- Plano Educativo Municipal
- Exposição de Natal
- Programa Dieta Financeira (Workshops de Educação
Financeira)
- No Poupar Está o Ganho
- Consumidor Sénior/Consumidor Informado
- No Poupar Está o Ganho
- No Poupar Está o Ganho
- Formação Financeira de Professores
- Investigação - A Territorialização de um Novo
Paradigma na Educação
- Projeto de investigação-ação CMP/UP, Museus da
Cidade, construção de novos territórios
- No Poupar Está o Ganho
- Projeto de Educação Financeira para pessoas com
necessidades especiais
- No Poupar Está o Ganho
- Apoio aos eventos
- Realização e produção de vídeos para o projeto “No
Poupar Está o Ganho”
- Trajectórias: Projeto para Seniores

Relatório e Contas 2017 | 65

Voluntariado
A Fundação acredita no Voluntariado como uma importante forma de envolvimento da sociedade
civil.
Sem o apoio de todos os voluntários do FEP FINANCE CLUB (FFC)que participaram ativamente com a
equipa do Serviço de Educação na implementação do projeto de educação financeira, não teria sido
possível atingir os objetivos propostos.
São muitos os membros do FFC que anualmente se envolvem na criação de conteúdos para o projeto
de educação financeira, bem como na preparação das Olimpíadas de Educação Financeira.
Para todos, o nosso sincero agradecimento.
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Divulgação e Projeção Cultural
Redes Sociais
Ao longo da implementação das várias iniciativas realizadas ao longo do ano foram recolhidas
imagens, tanto pela Fundação, como pelos participantes. Foi, por exemplo, o caso do projeto de
educação financeira para as escolas, onde frequentemente foram os próprios docentes a publicar
fotos quer das visitas ao Museu do Papel Moeda, quer dos trabalhos efetuados no âmbito deste
projeto, em contexto sala de aula. Para além da publicação frequente de notícias no site institucional
da Fundação e na plataforma de educação financeira, o projeto foi amplamente divulgado nas várias
redes sociais da Fundação, tais como Facebook, Flickr, Youtube.

Website
A Fundação compreende que as redes sociais são um veículo rápido e eficaz no que concerne à
transmissão de informação, por isso, atualiza quase diariamente a sua página no Facebook,
enriquecendo, sempre que possível, a informação com pequenos vídeos das atividades que são
colocados no seu canal do YouTube e disponibilizados, igualmente, através da página web. www.facm.pt
A página web da Fundação localiza-se em www.facm.pt e está construída de acordo com as normas
nacionais e internacionais de acessibilidade, estando, portanto, inclusiva a todos os públicos que
procurem informação acerca da Fundação e do Museu electronicamente.
Na página web institucional da Fundação encontram-se informações sobre a Fundação, as suas áreas
de atuação e as suas várias valências: Museu do Papel Moeda, Centro de Congressos e Serviço
Educativo.
É, também, no seu website que disponibiliza informação dos eventos que realiza, através de uma
área de agenda, bem como de eventos já realizados, através da área de notícias.
O site contempla as áreas “Fundação”; “Centro de Congressos e Exposições”; “Serviço de Educação”;
“Agenda Cultural”; “Acessibilidade”; “Investigação, Documentação e Área Media” e “Contactos”.
Cada menu destes é subdividido em áreas específicas. Destacam-se as áreas do Serviço de Educação,
da Acessibilidade e da Investigação que espelham exatamente as linhas de força em que assenta a
programação.
O site inclui ainda links úteis para quem quiser seguir linhas de investigação em museologia, com
especial relevo para os principais blogs e artigos publicados a nível nacional e internacional, que
representam o que há de mais avançado na investigação.
A área do Serviço de Educação inclui toda a programação para escolas (pré-primário, 1º, 2º, 3º ciclos
e secundário), seniores, famílias e pessoas com necessidades especiais. Há, ainda, recursos
pedagógicos para professores e desafios e brincadeiras para as crianças.
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Plataforma de e-learning
A plataforma de e-learning do projeto “No Poupar Está o Ganho” é uma plataforma com conteúdos
muito específicos que é disponibilizada a todos os alunos e professores que integram o projeto de
educação financeira, mediante um código de registo fornecido pela Fundação no início de cada ano
letivo.
Após receber o código, o docente tem de concluir o registo e carregar a turma que lecciona para que
os respetivos alunos possam igualmente aceder à plataforma.
O número de professores registados cresceu relativamente ao ano anterior. Trata-se, no entanto, de
uma situação que continua a requerer muito acompanhamento por parte do Serviço de Educação,
que diariamente presta apoio aos professores face às dificuldades com que se deparam, quer em
termos de conhecimentos digitais quer ao nível da utilização dos recursos tecnológicos disponíveis
nas escolas.
No ano letivo de 2016/2017 registaram-se na plataforma 2648 alunos e 135 professores, de 96
escolas diferentes.

Youtube
A Fundação também tem um canal próprio no YouTube que utiliza sobretudo para divulgação de
pequenos vídeos internos de atividades relacionadas com o Serviço de Educação do Museu do Papel
Moeda.
Entre os vídeos mais vistos surgem diversos trabalhos de educação financeira produzidos no âmbito
do projeto “No Poupar Está o Ganho”, realizados por alunos das escolas inscritas, para o concurso
final do projeto.
Foram carregados 13 vídeos, os quais foram objeto de 3792 visualizações.

Facebook
Esta rede social tem sido estratégica na comunicação da Fundação com o público em geral e, em
particular, com o público escolar, verificando-se um crescimento sustentado quer em termos de
seguidores, quer em termos de interatividade, nomeadamente no que respeita a gostos, partilhas e
comentários.
Flickr
Outra rede social que é alimentada sempre que há iniciativas.
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Projeção Cultural
Jornal Vida Económica: http://www.vidaeconomica.pt/vida-economica-1/educacao-financeira-deveser-uma-prioridade
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Jornal de Negócios: http://www.jornaldenegocios.pt/economia/educacao/detalhe/-no-poupar-esta-oganho-entrega-premios

Jornal de Negócios: http://www.jornaldenegocios.pt/mercados/detalhe/o-que-as-criancas-fazem-como-dinheiro-depende-do-que-aprenderam
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Jornal de Notícias, http://www.jn.pt/nacional/videos/interior/os-campeoes-da-poupanca-moram-emsanto-tirso-5753275.html

Jornal de Noticias, 14 de julho de 2017
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Informação do projeto disponibilizada na página da DGEstE:

Publicações na página Institucional da Câmara Municipal de Santo Tirso: https://www.cmstirso.pt/frontoffice/pages/7?news_id=570
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Jornal do Ave:

Publicações na página do Facebook do “Agrupamento de Escolas de S. Martinho”
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Página Institucional do Agrupamento de Escolas de S. Martinho
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Publicações na Página do Facebook “Ale Maia”:
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Portal Todos Contam
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Atividade em Números
É de salientar a preocupação do Museu do Papel Moeda em adequar os seus programas às
necessidades da comunidade envolvente, criando projetos específicos, trabalhando em cooperação
com outras entidades e abrindo as suas portas à inclusão social.
Durante o ano de 2017, o Museu do Papel Moeda acolheu 10.775 visitantes distribuídos da seguinte
forma:
Tipologia Visitantes Museu
Visitas Orientadas
Individuais
Total

Número
6.850
3.925
10.775

A Fundação dispõe ainda de um Centro de Congressos e Exposições que acolhe a programação
própria da Fundação e do Museu, bem como a programação de terceiros, nomeadamente para a
realização de conferências nacionais e internacionais, encontros, colóquios, congressos, workshops,
apresentações de livros e outras iniciativas.
Tipologia Evento
Concertos
Conferências
Exposições
Lançamento Livro
Congressos
Total

Nº. De
Eventos
1
125
4
2
16
148

Nº. de
Visitantes

77.334
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Agradecimentos
A Fundação Dr. António Cupertino de Miranda encara a educação e a cultura como fatores essenciais
para o desenvolvimento social e para a construção da cidadania. Só teremos uma sociedade aberta
ao conhecimento, informada e tolerante se formos capazes de capacitar as pessoas. A educação e a
cultura têm essa capacidade de atuar diretamente sobre as mentalidades e as atitudes e, dessa
forma melhorar a vida das pessoas, tornando-as mais felizes.
Tudo isto só é possível com a participação de inúmeras pessoas e instituições.
A Fundação endereça um agradecimento muito sentido a todos os parceiros que a ajudaram a levar
cabo a sua missão e, em particular, a todas as pessoas que colaboraram na implementação do
programa de atividades.
O Conselho de Administração agradece, também, a todos os colaboradores que tanto se
empenharam na implementação das atividades da Fundação durante o ano de 2017, sem os quais
não teria sido possível alcançar os resultados aqui descritos neste relatório.
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Perspetivas para 2018
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Perspetivas para 2018
A alteração de paradigma na política de programação da Fundação levou a uma cultura orientada
para os resultados e incentivou a definir o sucesso da intervenção, de acordo com o valor criado.
Por outro lado, ajudou a focar a atenção na melhoria da eficiência e este foco na eficiência é um
estímulo para a inovação na forma como os serviços são prestados.
Portugal vive uma fase de transição em que se assiste ao dealbar da transformação que se segue
para a economia global. No seu âmago reside uma ideia muito poderosa: a criação simultânea de
valor económico e social.
É, pois, necessário um desempenho financeiro e extra-financeiro.
O recente período de austeridade vivido em Portugal, deu origem a inúmeros constrangimentos com
consequências ao nível da prestação de serviços públicos de educação. É, pois, necessário evitar que
o risco de coesão social passe para além do ponto de rutura.
Tal requer, entre outras coisas, dinheiro, educação financeira e inovação – inovação na capacitação
financeira de uma nova geração de consumidores.
É aqui que se posiciona a Fundação. Com o conhecimento e o capital social adquiridos, a Fundação
estará sempre atenta ao diagnóstico de questões sociais que, requeiram novas abordagens para a
sua solução, constituindo como prioridade estratégica a inovação social e como ferramenta de
excelência a medição de impactos sociais, que não dispensa para a demonstração de resultados que
faz questão de apresentar.
Assim se promove uma cultura de orientação para os resultados.
Assim se espera cativar outros sectores da sociedade, para generalizar o investimento de impacto. A
Fundação quer mostrar que em torno do investimento com impacto social é possível criar condições
para impulsionar melhorias que, a nível micro, afetam e melhoram vidas e que, a nível macro,
conseguem resolver questões complexas, pois criam, como retorno, um ecossistema que apoia a
agenda de politicas nacionais absolutamente indispensáveis no mundo global em que vivemos.
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Demonstrações Financeiras
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