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Introdução: ‘’Jogo de Literacia Financeira para adultos’’ (Projeto
Euroinvestment)
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Facebook:
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ect/
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https://www.linkedin.com/in/euroinvestmentproject-446a93183/
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EUROINVESTMENT Reunião de arranque, em Matosinhos, Portugal
A reunião de arranque do projeto EUROINVESTMENT teve
lugar em Matosinhos, Portugal, no dia 21 e 22 de
novembro de 2018. Durante a reunião, representantes dos
seis parceiros Europeus, organizações de Portugal,
Espanha e Chipre tiveram a oportunidade de discutir os
resultados do projeto, com foco nos objetivos em termos
qualitativos e no tipo de jogo on-line que terá como
finalidade desenvolver competências de alfabetização
financeira para jovens e adultos. Juntamente com o jogo,
os parceiros também produzirão um plano estratégico
para a educação financeira de adultos pouco qualificados
na Europa e também um manual "Jogue pelas regras" que pode ser um recurso útil para tutores de formação
de adultos, pois fornecerá informações sobre como o jogo pode ser utilizado em ambientes educacionais.

O projeto EUROINVESTMENT desenvolve o Plano Estratégico para
aumentar a literacia financeira entre adultos pouco qualificados na
Europa
O projeto Euroinvestment procura desenhar, testar e disponibilizar um jogo on-line que transforma as
competências e o conhecimento de adultos pouco qualificados em temas-chave de alfabetização financeira.
Em última análise, o projeto procura aumentar as capacidades de adultos pouco qualificados,
proporcionando oportunidades para garantir melhor empregabilidade.
Para a sua obtenção e como ponto de partida, os parceiros do
projeto Euroinvestment desenvolveram e lançaram on-line o
seu Plano Estratégico para a Educação Financeira de adultos
pouco qualificados na Europa. A versão completa do Plano
Estratégico está disponível em inglês e está acessível no site do
projeto, em complemento com uma versão mais curta em
Inglês, Espanhol, Catalão, Português e Grego, referenciando as
lacunas e as necessidades em relação à alfabetização financeira
em Espanha, Portugal e Chipre.
O Plano Estratégico engloba as constatações e conclusões da
pesquisa que os parceiros do projeto identificaram sobre a
Literacia Financeira na UE, propondo também quadros de
Competências Nacionais para Espanha, Portugal e Chipre,
juntamente com os jogos já disponíveis neste campo. O Plano
também destaca um conjunto de temas que precisam de ser
abordados na criação de ferramentas educacionais práticas para
melhorar o conhecimento financeiro e as habilidades dos
adultos pouco qualificados. Mais importante, o consórcio irá
utilizá-lo como um guia para o desenvolvimento de um jogo on-line eficaz e especificamente adaptado para
impulsionar a alfabetização financeira de adultos pouco qualificados (18-55 anos de idade).
Para saber mais sobre o plano estratégico, veja: Plano Estratégico para a educação financeira de adultos
pouco qualificados na Europa.
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Euroinvestment website está disponivel em 5 linguas!
O website Euroinvestment está disponível em Inglês, Português,
Espanhol, Catalão e Grego! O nosso website inclui informação sobre o
projeto, as metas e objetivos gerais, os parceiros, a metodologia a ser
seguida, os resultados, as notícias e o jogo interativo. A plataforma onde
o jogo vai ficar alojado, será fornecida em formato digital baseado em
pedagogias de e-Learning e gamificação, aprendizagem baseada em
trabalho, estudos de casos e método colaborativo. Verifique o uso
amigável do nosso website, através de www.euroinvestment-project.eu

Próximos passo
-

-

Os parceiros estão neste momento a trabalhar no segundo resultado do projeto, o jogo interativo
online que será desenvolvido com base nos temas identificados no mapa de literacia financeira
“Dinheiro & Transações comerciais”, “Planeamento & Gestão Financeira”, e “Risco & Crédito”.
O segundo encontro da parceria vai decorrer em outubro de 2019, desta vez em Nicósia, Chipre,
organizado pelo parceiro CARDET.

Parceiros
INOVA+

CESAE

IEF

Acción Laboral

CARDET

INNOVADE
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www.inova.business

www.cesae.pt

www.iefweb.org

www.accionlaboral.com

www.cardet.org

www.innovade.eu
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