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European Money Quiz ambiciona fomentar a educação financeira  

 

 Testar a literacia financeira de jovens entre os 13 e os 15 anos em 30 países europeus  

 Finais nacionais previstas para março; finais europeias a 8 de maio, em Bruxelas   

 Turmas competem em transmissão ao vivo online via Kahoot! 

 

BRUXELAS, 18 de janeiro de 2018 – O primeiro European Money Quiz – Quiz Europeu sobre 

Educação Financeira realiza-se esta primavera, no âmbito de uma nova e divertida iniciativa de 

educação financeira, que chegará a milhares de jovens em 30 países europeus. Fomentar os níveis 

de literacia financeira e contribuir para uma maior sensibilização para os benefícios de uma melhor 

educação financeira são alguns dos objetivos deste quiz. 

As finais nacionais terão lugar em março sob a forma de um questionário composto por 15 

perguntas, que será preenchido simultaneamente por 7 mil turmas. Os vencedores serão 

convidados a enviar uma delegação a Bruxelas para competir diretamente contra os alunos dos 

países participantes nas finais europeias, que terão lugar a 8 de maio.  

 

O quiz foi desenvolvido pelas associações nacionais de bancos em toda a Europa, sob a 

coordenação da Federação Bancária Europeia (EBF). A plataforma de aprendizagem online 

Kahoot!, que serve de suporte ao questionário, será o canal utilizado para o quiz, apresentado no 

idioma dos países participantes. As associações bancárias na Europa já cooperam de forma 

estreita na área da educação financeira, sendo a European Money Week – Semana Europeia do 

Dinheiro, que este ano tem início a 12 de março, um exemplo dessa cooperação. 

 

“A educação financeira é hoje mais importante que nunca. Estudos como o PISA, promovido pela 

OCDE, demonstram uma e outra vez que os níveis de literacia financeira são alarmantemente 

baixos, incluindo nos países desenvolvidos. Temos de reformular o nosso sistema de educação. 

Muitos jovens põem em risco as suas finanças pessoais e não estão bem preparados para o futuro 



1 Resultados Pisa 2015 – 2015 OECD Pisa Results in Focus: https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf 
2 Participação sujeita a confirmação  
3 O quiz nacional terá lugar separadamente, mas os vencedores estarão presentes na final europeia 

digital. Este quiz é uma maneira divertida de chamar a atenção para este problema”, diz Beatriz 

Morilla, Presidente do Grupo de Trabalho de Educação Financeira da EBF.  

 

Segundo os resultados1 do relatório PISA divulgados no ano passado, mais de um em cada cinco 

alunos com 15 anos de idade ficou abaixo do nível elementar de proficiência em literacia 

financeira. 

 

“A ausência de educação financeira na Europa é um problema sério e tem reflexos sociais e 

económicos. Há países com melhores resultados do que outros, mas é necessário fazer mais, 

inclusive ao nível da UE. Podemos comparar isto com a carta de condução. Uma má gestão pode 

resultar em acidentes. Precisamos de mais liderança, nomeadamente das instituições europeias”, 

realça Wim Mijs, CEO da EBF. 

 

Alunos na Albânia, Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária2, Croácia2, Eslovénia, Eslováquia, 

Espanha, Estónia, Finlândia3, França, Grécia, Holanda, Hungria, Islândia3, Irlanda, Itália, Letónia, 

Lituânia, Liechtenstein, Luxemburgo, Montenegro, Noruega, Polónia, Portugal, Reino Unido, 

República Checa, Sérvia e Suécia são elegíveis para o European Money Quiz. Todos os alunos 

podem participar, independentemente das matérias que estejam a estudar.   

 

Além da literacia financeira, o European Money Quiz inclui perguntas elementares sobre 

matemática, cibersegurança e banca online. Para ajudar os alunos a prepararem-se para o 

questionário, a EBF e as associações bancárias terão de criar um conjunto de questionários de 

preparação em diversas línguas, para testar competências e conhecimentos e a capacidade dos 

alunos em gerir as suas finanças pessoais. Os professores podem usar estes ‘Kahoots!’ para ajudar 

os alunos a preparar-se para as finais nacionais do Money Quiz ou como ferramenta divertida nas 

aulas de literacia financeira. Para mais informações sobre estes questionários e sobre o Quiz, 

consulte www.europeanmoneyquiz.eu. 

 

A plataforma Kahoot! já é amplamente usada nas salas de aula em todo o mundo, especialmente 

nos países escandinavos e nos Estados Unidos da América. Muitos professores utilizam o Kahoot! 

para testar os conhecimentos dos alunos, seja história ou geografia, de uma forma divertida. Com 

o European Money Quiz, também poderão testar os conhecimentos dos alunos sobre a gestão de 

finanças pessoais. Pode obter informações adicionais sobre a Kahoot! em www.getkahoot.com. 

 

Vídeo European Money Quiz: https://www.youtube.com/watch?v=raB_dOoil1M 
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Sobre a EBF: 

Por uma economia e sociedade europeias prósperas. Os bancos estão empenhados no papel que 

desempenham na sociedade enquanto parceiros na prosperidade. Para a Federação Bancária 

Europeia, trata-se de contribuir para um ecossistema financeiro estável e inclusivo, e de garantir 

financiamento seguro aos cidadãos, às empresas e inovadores, primando pela excelência na 

regulação.  

 

A EBF, enquanto voz do setor bancário europeu, congrega 32 associações bancárias nacionais na 

Europa que, no seu conjunto, representam 3.500 bancos – pequenos e grandes, banca de retalho 

e grossista, local e internacional. Fundada em 1960, a EBF propugna a criação de um mercado 

único para os serviços financeiros na União Europeia e apoia políticas que estimulem o crescimento 

económico. 
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