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RESUMO: O exercício da cidadania, para que se conceba de maneira plena, 
apresenta necessidades que englobem diversos temas. Conhecer temas que 
perpassem o direito constitucional e os direitos dos indivíduos enquanto 
cidadãos é essencial, no entanto, destaca-se a importância de boas orientações 
acerca do Direito econômico, regulação do mercado e sobre finanças pessoais, 
por exemplo. Assuntos como investimento, aposentadoria, endividamento, 
compreendem o tema da Educação Financeira, que apresenta ênfase no 
processo de educação no qual o indivíduo possa ser mais informado acerca dos 
valores envolvidos em suas ações e dos melhores métodos a orçar e gerir a sua 
renda, a poupar e a investir. Com isso, apresenta-se como um tema de extrema 
importância, uma vez que dedica-se a formação de indivíduos e sociedades 
conscientes e responsáveis. Partindo para o plano de fundo brasileiro, pode-se 
destacar a criação do Comitê de Regulação e Fiscalização dos Mercados 
Financeiros, de Capitais, de Seguros, de Previdência e Capitalização, no ano de 
2006, com a finalidade de “promover a coordenação e o aprimoramento da 
atuação das entidades da administração pública federal que regulam e fiscalizam 
as atividades relacionadas à captação pública da poupança popular”. Destaca-
se, também, a Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF), documento 
de 2010, que apresenta como objetivos o fomento da cultura de educação 
financeira no país e a ampliação do nível de compreensão do cidadão para 
efetuar escolhas conscientes relativas à administração de seus recursos. Mais 
recentemente, em 2017, pode-se citar o Projeto de Lei nº 7.318, que busca incluir 
a disciplina "Educação Financeira" na matriz curricular nacional no ensino 
fundamental e médio. Na perspectiva de Portugal, pode-se mencionar iniciativas 
como do Banco de Portugal, que realização de um inquérito à literacia financeira 
dos portugueses, em 2010, cujo objetivo centrava-se em medir os níveis de 
inclusão financeira e identificar quais critérios os cidadãos utilizavam na escolha 
de produtos. A partir disso, o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros 
criou, em 2011, o Plano Nacional de Formação Financeira (PNFF), que forma 
linhas de orientação para a adoção de comportamentos financeiros adequados. 
Pode-se citar, ainda, os Cadernos de Orientação Financeira, que visam apoiar 
alunos e professores na abordagem aos temas definidos no Referencial de 
Educação Financeira, através da marca “Todos contam”. Dado o exposto, 
objetivou-se através do presente resumo, analisar como as legislações têm 
abordado o tema da Educação Financeira, em contexto teórico-prático, no Brasil 
e em Portugal, proporcionando, assim, a realização de um estudo comparado 
com ambos países. Para tal, foi utilizada pesquisa bibliográfica e documental, 
através de consulta à literatura pertinente a temática, bem como das leis, 
projetos de leis e demais documentos jurídicos que tratem do assunto. Ao fim da 
realização da pesquisa, percebeu-se que a preocupação quanto à inclusão da 
Educação Financeira é recente, mas que, em ambos países, apresenta indícios 
de valorização e incentivo. Confirma-se a importância da temática na educação 



de crianças e adolescentes, a fim de que possam, de fato, tornarem-se 
consumidores conscientes da relevância dos seus gastos e escolhas. 
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