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CIRCULAR

N.Refª: 44/16
Data: 28/06/2016

Assunto: Plano Nacional de Formação Financeira 2016-2020 e Referencial de Formação
Financeira para Micro, Pequenas e Médias Empresas

Exmos Senhores,

No âmbito do Plano Nacional de Formação Financeira, foi decidido em 2014 estender a

sua actuação a outros públicos-alvo estratégicos, para os quais é também relevante a

promoção e melhoria da sua formação financeira, designadamente aos

empreendedores sociais e aos gestores de micro, pequenas e médias empresas.

Essa mesma decisão foi este ano reforçada ao nível formal, com a identificação das

linhas de orientação do Plano Nacional de Formação Financeira para o período 2016-

2020, apresentadas na última reunião das Comissões de Acompanhamento do PNFF,

nas quais se definiu entre os vários objectivos do Plano, um que visa especificamente

reforçar os conhecimentos na área empresarial e que tem já tradução prática no

Programa de Actividades previstas para 2016.

Pretende-se com a presente circular não só divulgar esta maior abrangência que o

PNFF passou a ter e que a CCP considera muito relevante, como igualmente divulgar o
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Referencial de Formação Financeira para as Micro e Pequenas Empresas o qual acabou

de ser concluído e se encontra disponível aos potenciais utilizadores.

O mencionado Referencial de Formação Financeira para as Micro, Pequenas e Médias

Empresas foi elaborado no âmbito de um protocolo de cooperação estabelecido entre

o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros – CNSF e o Instituto de Apoio às

Pequenas e Médias Empresas – IAPMEI e que, após um período de consulta pública na

qual também a CCP participou, foi já publicado no corrente ano, estando igualmente

disponível em hhttp://www.todoscontam.pt/pt-PT/PNFF/PNFF/Noticias/Paginas/13052016RFFEmpresas.aspx .

Segue-se no decurso do corrente ano um projecto piloto que tem como objetivo aferir

a adequação dos conteúdos do Referencial, testando, junto de uma amostra de

empresas e de empreendedores, alguns dos tópicos propostos no documento. As

acções de formação do projecto piloto deverão arrancar brevemente, decorrendo ao

longo dos próximos meses, em diversas regiões do país, junto de empresas de

diferentes sectores e com necessidades diversas a nível de formação financeira.

Finalmente acresce informar que a primeira versão do Referencial publicada pode

ainda ser objeto de ajustamentos na sequência dos resultados obtidos nas acções a

realizar no âmbito do projeto piloto.

Com os melhores cumprimentos,

Ana Vieira
Secretária-Geral

http://www.todoscontam.pt/pt-PT/PNFF/PNFF/Noticias/Paginas/13052016RFFEmpresas.aspx





























































































