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COMEÇA O JOGO:
Jogo de Literacia Financeira
para Adultos

www.euroinvestment-project.eu

Objetivo do projeto
Adultos com baixas qualiﬁcações têm uma
participação importante nas taxas de desemprego. Um
número signiﬁcativo de cidadãos europeus não possui
competências essenciais: cerca de um quarto da
população adulta total tem poucos conhecimentos em
leitura, escrita, numeracia e competências digitais,
aumentando o risco de desemprego e exclusão social
e, consequentemente, de pobreza. De forma a abordar
estas questões, as prioridades deﬁnidas pelo projecto
Jogo Europeu de Literacia Financeira para Adultos
(Euroinvestment) incluem:

• Desenvolvimento de competências
relevantes e de qualidade em adultos pouco
qualiﬁcados;
• Melhorar e alargar a oferta de oportunidades
de aprendizagem de qualidade, adaptadas às
necessidades de adultos pouco qualiﬁcados;
• Desenvolver as competências dos
formadores relacionadas com literacia
ﬁnanceira.
O projecto Euroinvestment visa conceber,
testar e oferecer um jogo especiﬁcamente
desenhado para adultos pouco qualiﬁcados, de
forma a desenvolver os seus conhecimentos e
competências em competências-chave de
literacia ﬁnanceira, tais como: juros compostos
e diversiﬁcação de risco, exploração da
vulnerabilidade e inﬂuência no crédito,
poupança e investimento, entre outros.

Objetivos
Os objetivos especíﬁcos são:
• Desenhar e desenvolver um conjunto de
ferramentas e materiais para explorar a literacia
ﬁnanceira em adultos pouco qualiﬁcados;
• Oferecer um curso para formadores de adultos
de forma a estarem aptos para usar os resultados
do projeto nas suas próprias formações;
• Desenvolver um plano estratégico para
especialistas ﬁnanceiros ligados ao
desenvolvimento de programas de literacia
ﬁnanceira para cidadãos adultos;
• Permitir o uso independente do jogo online para
todos os grupos-alvo do projeto;
• Desenvolver competências de adultos pouco
qualiﬁcados para aumentar a possibilidade de
alcançarem melhores empregos e futuro;
• Aumentar as competências digitais básicas em
adultos pouco qualiﬁcados e formadores através
da utilização do jogo e da plataforma..

Grupos-alvo
• Adultos com baixas qualiﬁcações;
• Formadores e proﬁssionais de educação para
adultos;
• Especialistas Financieros.

Resultados e Atividades
• Plano estratégico para a educação ﬁnanceira de
adultos pouco qualiﬁcados na Europa - relatório
sobre as lacunas e necessidades na área de
educação ﬁnanceira para adultos pouco
qualiﬁcados nos países parceiros, com base nos
quadros europeus e nacionais desenvolvidos
neste tema;

• Euroinvestment - Jogar com regras - manual
que permitirá o uso independente do jogo
por adultos pouco qualiﬁcados e formadores,
bem como disponibilizará informações
teóricas mais aprofundadas sobre os tópicos
e temas apresentados no jogo.

• Jogo Euroinvestment - divertido, interativo e
didático que responderá às necessidades e
lacunas identiﬁcadas, complementado por uma
plataforma online;

Jogo
Um jogo interativo será desenvolvido baseado nas principais necessidades de adultos com baixas
qualiﬁcações em literacia ﬁnanceira nos países do consórcio. O jogo será usado como ferramenta em
programas de formação para adultos no âmbito de educação ﬁnanceira.
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