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Introdução: "Jogo Europeu sobre Literacia Financeira para Adultos" (Projeto 
Euroinvestment)   

Após dois anos de intenso trabalho, o projeto 

Euroinvestment concluiu com êxito todas as suas 

atividades e o plano pós-projeto já se encontra 

definido. Durante esta longa jornada de 

experiências, lições e desafios, o consórcio 

desenvolveu um conjunto de recursos 

pedagógicos para fomentar o conhecimento e as 

competências de adultos pouco qualificados em 

literacia financeira. O projeto contribuiu para 

melhorar as ofertas formativas para que adultos 

desenvolvam conhecimentos e competências de 

alta qualidade em literacia financeira. 

O Jogo 

É com muito orgulho que lançamos o Jogo 

Euroinvestment em cinco idiomas (inglês, 

português, espanhol, grego e catalão), um recurso 

divertido, interativo e didático para aperfeiçoar os 

conhecimentos e competências de literacia 

financeira nos adultos.  

Pode aceder aos jogos aqui! 

O jogo consiste de 15 mini-jogos sobre diferentes 

tópicos de literacia financeira, divididos nas 

seguintes áreas: 

• Planeamento e Gestão 

• Dinheiro e Transações 

• Verificar o Crédito 

Ao jogar os mini-jogos, os adultos poderão 

melhorar os seus níveis de literacia financeira 

sobre conceitos como gestão dos seus 

rendimentos e das suas despesas, tomar decisões 

mais esclarecidas sobre poupanças e 

empréstimos, perceber como preparar a reforma, 

ou saber como ter uma carteira de ativos mais 

diversificada.  

Os jogos na área de Verificar o Crédito abordam o 

conceito de crédito, permitindo aos utilizadores 

perceberem como fazer escolhas mais 

responsáveis sobre poupanças e empréstimos. 

 

O conjunto de jogos sobre Dinheiro e Transações 

visa ajudar os utilizadores a identificar e 

compreender as transações comerciais através de 

descontos, taxas de juros, cobrança de impostos e 

compreensão de conversão de moeda. 

 

A última série de jogos sobre Planeamento e 

Gestão permite que aos utilizadores aprender e 

perceber conceitos simples de gestão e 

planeamento financeiro, para garantir e atingir 

objetivos pessoais, ao gerir melhor o seu 

orçamento. 

Todos os jogos podem ser utlizados gratuitamente 

e quantas vezes forem necessárias. 

 

https://euroinvestment-project.eu/pt/
https://euroinvestment-project.eu/pt/
https://euroinvestment-project.eu/pt/game
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COMO JOGAR 

Os utilizadores podem navegar pelas diferentes 

categorias dos mini-jogos. No início de cada jogo, 

encontrarão um tutorial passo a passo explicando 

as seguintes atividades. 

Consulte aqui todos os mini-jogos disponíveis!  

 

Workshops e Eventos 

Os parceiros implementaram recentemente uma 

série de workshops com formadores e tutores de 

adultos, bem como eventos multiplicadores 

dirigidos a entidades de formação de adultos, 

outros profissionais e público em geral. Durante os 

eventos, os objetivos do projeto foram 

apresentados aos participantes, bem como os 

mini-jogos e os materiais de apoio. Durante estas 

sessões, o foco foi explorar como estes recursos 

pedagógicos poderiam ser utilizados em contextos 

de formação formal e informal (em que 

temas/módulos, em que momentos, etc.). O 

feedback recebido foi bastante positivo, 

nomeadamente comentários sobre a utilidade e 

importância dos recursos. 

 

O que vem a seguir? 

 

A maior parte das atividades e resultados do 

projeto serão mantidos após o seu fim, 

respeitando um dos objetivos do projeto, que é 

produzir e disponibilizar recursos educacionais 

abertos em vários idiomas (português, espanhol, 

grego,  inglês). A este respeito, é importante 

referir que todos os recursos estão também 

disponíveis em catalão, uma iniciativa do parceiro 

IEF para aumentar a integração e multiplicação 

dos resultados junto dos utilizadores finais. Os 

mini-jogos Euroinvestment são o resultado com 

maior potencial de multiplicação e futura 

utilização. São recursos educacionais de qualidade 

que podem ser usados de forma flexível na 

educação de adultos e em outras áreas do sector 

da educação. 

Para mais informação, siga-nos em:  

Website 

 Facebook 

LinkedIn

 

 

 

 

 

 

https://euroinvestment-project.eu/pt/game
http://www.euroinvestment-project.eu/
https://www.facebook.com/euroinvestmentproject/
https://www.linkedin.com/in/euroinvestment-project-446a93183/
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Parceria 

 INOVA+ www.inova.business 

 CESAE www.cesae.pt 

 IEF www.iefweb.org 

 Acción Laboral www.accionlaboral.com 

 CARDET www.cardet.org 

 INNOVADE www.innovade.eu 

 


