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CONTRIBUTO CIENTÍFICO OPP 

Contributo Científico OPP - Plano Nacional de Formação Financeira 2021-2025 

 

O presente documento surge na sequência de solicitação de contributos, por parte da Comissão 

de Coordenação do Plano Nacional de Formação Financeira, à Ordem dos Psicólogos 

Portugueses (OPP), acerca do Plano Nacional de Formação Financeira para o período de 2021-

2025. 

 

Criado em 2011 pelos três supervisores do sector financeiro (Banco de Portugal Autoridade de 

Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões e Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, o 

Plano Nacional de Formação Financeira consiste numa estratégia nacional de formação 

financeira resultante de um amplo trabalho de avaliação das necessidades da população nos 

diferentes domínios que constituem a gestão das suas finanças pessoais. Assumindo-se como 

medida agregadora das iniciativas dos diversos parceiros e mantendo a missão essencial de 

promoção da formação financeira da população portuguesa, a presente revisão quinquenal 

considera a evolução do contexto económico e financeiro e suas inevitáveis implicações no 

tecido social, das quais emergem desafios concretos, a ultrapassar nos próximos cinco anos.  

 

A OPP é uma associação pública profissional que representa e regulamenta a prática dos 

profissionais de Psicologia que exercem a profissão de Psicólogo em Portugal (de acordo com a 

Lei nº 57/2008, de 4 de Setembro, com as alterações da Lei nº 138/2015, de 7 de Setembro). É 

missão da OPP exercer o controlo do exercício e acesso à profissão de Psicólogo, bem como 

elaborar as respectivas normas técnicas e deontológicas e exercer o poder disciplinar sobre os 

seus membros. As atribuições da OPP incluem ainda defender os interesses gerais da profissão 

e dos utentes dos serviços de Psicologia; prestar serviços aos membros em relação à informação 

e formação profissional; colaborar com as demais entidades da administração pública na 

prossecução de fins de interesse público relacionados com a profissão; participar na elaboração 

da legislação que diga respeito à profissão e nos processos oficiais de acreditação e na avaliação 

dos cursos que dão acesso à profissão. 

 

Neste sentido, a OPP julga pertinente oferecer um contributo para a reflexão e o debate em 

torno dos desafios que se colocam à promoção da literacia financeira dos cidadãos portugueses, 

particularmente no que diz respeito ao papel da Ciência Psicológica e dos Psicólogos/as.  

 

Constituindo-se como dimensão central da cidadania activa e um importante determinante do 

bem-estar e qualidade de vida, a educação financeira possibilita a consciencialização de toda a 

população (crianças, jovens e adultos) para a problemática das decisões e riscos financeiros, 

bem como a aquisição de conhecimentos, capacidades, atitudes e comportamentos de gestão 

financeira saudável, ao longo de todo ciclo de vida. Congratulamo-nos, por isso, com os 

objectivos e acções descritos no Plano Nacional de Formação Financeira para o período de 2021-

2025. 

 

Gostaríamos, no entanto, de sublinhar o papel dos Psicólogos e Psicólogas – que podem dar 

um contributo fundamental para a resolução dos novos desafios identificados (e.g., o impacto 

da pandemia da COVID-19, a aceleração da inovação tecnológica, o aumento e diversificação 
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dos produtos consumidos, a transição digital e a importância da formação financeira digital) – 

não apenas no que concerne ao desenho e implementação de acções de literacia e educação 

financeira, mas ainda no âmbito da monitorização de resultados e melhoria contínua da 

estratégia nacional para a formação financeira dos cidadãos portugueses, que consideramos 

de particular relevância. 

 

Conforme explanado no Contributo Científico, O Papel e a Importância dos Psicólogos na 

Educação Financeira (OPP, 2018), a Ciência Psicológica afigura-se como uma clara mais-valia 

para o desenvolvimento de acções e estratégias de formação e educação financeira, possuindo 

modelos e ferramentas que permitem entender a forma como os indivíduos se comportam, os 

factores cognitivos e emocionais que influem na tomada de decisão financeira (e.g.,  

impulsividade, auto-confiança, percepção de risco, heurísticas e erros e processamento) e os 

aspectos psicossociais que os permeiam (e.g., pressão para o consumismo, necessidade de 

pertença ou estatuto social). Desta forma, a Psicologia é uma ferramenta central na promoção 

de pensamentos e comportamentos financeiros saudáveis e pode apoiar o desenvolvimento 

de processos autónomos de planeamento e tomada de decisão que, por sua vez, impactam 

positivamente a auto-percepção, a Saúde Física e Psicológica, o bem-estar e a qualidade de vida 

bem como a participação social, a sustentabilidade económica e o desenvolvimento global do 

país.  

 

Gostaríamos ainda de sublinhar o papel crucial da Saúde Psicológica e do Bem-Estar para que 

seja possível atingir os objectivos deste Plano, nomeadamente considerando as circunstâncias 

actuais de crise pandémica e socioeconómica – que fazem aumentar os níveis de ansiedade 

financeira. Estudos realizados durante a pandemia demonstram que a ansiedade financeira 

pode ser tão elevada quanto a ansiedade relativa à saúde.  

 

Neste sentido, reforçamos os contributos dos Psicólogos e Psicólogas para as diferentes Linhas 

de Acção descritas no Plano:  

 

• Os Psicólogos e Psicólogas são essenciais na construção e implementação de acções de 

sensibilização e formação financeira em meio escolar (alunos, professores e 

funcionários) e meio laboral (trabalhadores, gestores e líderes), por forma a assegurar 

que a educação financeira é implementada mais cedo possível e transversalmente 

promovida nos vários contextos de vida. Tais acções devem ser incluídas em programas 

escolares, programas de parentalidade e contextos laborais, de modo a garantir a 

consolidação de conhecimentos financeiros e a mudança de comportamentos no tempo 

e contextos adequados.  

 

• Os profissionais da Psicologia possuem o conhecimento e as ferramentas adequadas 

para facilitar o desenvolvimento de competências de auto-regulação e gestão 

emocional, cujo papel nas acções e estratégias de educação financeira é de particular 

relevância, na medida em que não apenas influenciam o bem-estar geral, 

comportamentos, atitudes e escolhas financeiras, mas são influenciadas por eles. O 

desenvolvimento de competências de auto-regulação e gestão emocional, em contexto 

escolar, organizacional e comunitário, contribui decisivamente para a promoção da 

https://recursos.ordemdospsicologos.pt/files/artigos/o_papel_e_a_import__ncia_dos_psic__logos_na_educa____o_financeira.pdf
https://recursos.ordemdospsicologos.pt/files/artigos/o_papel_e_a_import__ncia_dos_psic__logos_na_educa____o_financeira.pdf
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autonomia para o consumo responsável, prevenção de situações de risco e uma 

melhor gestão de mudanças nas condições de vida. 

 

• Os Psicólogos e Psicólogas intervém na prevenção e tratamento dos problemas de 

Saúde Psicológica (e.g., stresse, ansiedade, depressão) que podem ter implicações 

decisivas no comportamento financeiro. A relação bidireccional entre Saúde 

Psicológica e educação financeira não pode ser descurada, em particular num momento 

de crise socio-económica em que a deterioração dos determinantes socio-económicos 

da Saúde (e.g., perda de rendimentos, aumento das desigualdades, diminuição de 

apoios sociais, degradação de condições de vida) se revela especialmente impactante.  

 

• Os Psicólogos e Psicólogas estão preparados para intervir em situações de emergência 

e crise financeira (e.g., perda de emprego, perda de habitação), apoiando os indivíduos 

na gestão da ansiedade financeira e suas consequências, bem como na redefinição de 

necessidades e expectativas e definição das demais estratégias para superar momentos 

de maior adversidade financeira.   

 

 

Entendendo que a educação financeira pode melhorar a Saúde Psicológica, o bem-estar e a 

qualidade de vida dos portugueses, reforçamos a disponibilidade da OPP para funcionar como 

um parceiro activo no desenvolvimento de estratégias de educação financeira que tenham como 

finalidade promover uma cultura financeira saudável e promover a literacia e a mudança de 

comportamentos nesta área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/doc_covid_19_como_lidar_com_a_ansiedade_financeira_vf.pdf
https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/doc_covid_19_como_lidar_com_a_ansiedade_financeira_vf.pdf
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