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Beira Amiga

ATIVIDADES

«Quem avisa, amiga é»
Travassós de Orgens e Passos de Silgueiros
13 e 21 de Junho 2017
O programa de promoção da educação
financeira destinado ao público sénior
mantém o seu grande objetivo - elevar os
níveis de literária deste público-alvo
- marcando presença em novas freguesias.
Este mês marcou presença nas freguesias
de Travassós de Orgens em Passos de
Silgueiros.

«Plano de inclusão para
a promoção financeira»
Fragosela | 13 de Junho de 2017
O plano de inclusão para a promoção
financeira, em parceria com o Banco de
Portugal, marcou presença também este
mês em Fragosela.
As temáticas relacionadas com a
poupança, literacia financeira e estratégias
ao nível da gestão financeira, foram as
mais enfatizadas.

«Gestão Doméstica e
Financeira»
Torredeita | 29 de Junho de 2017
Em parceria com o CLDS-3G (Contrato
Local de Desenvolvimento Social), foi
administrada em Torredeita uma ação de
formação cujo grande propósito assenta na
informação e prevenção de situações
relacionadas com a gestão financeira,
destinada ao público em geral.

VISEU EDUCA
III Fórum 2017
A Beira Amiga participou no III
Fórum «Viseu Educa» onde
apresentou aos destinatários
daquele Fórum o programa de
intervenção «O Clube das
Moedas», destinado a crianças dos
7 aos 11 anos, a desenvolver nas
escolas do concelho.

«O Clube das Moedas»

O dia 4 de Julho foi marcado

destina-se à promoção da

pela realização de oito

educação financeira das

workshops, cuja informação se

crianças. É um programa de

centrou na explicação genérica

intervenção instrutivo,

do referido programa, assim
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estratégias psicopedagógicas e
que visam a integração das
mesmas no quotidiano da
criança.

GESTÃO DOMÉSTICA
E FINANCEIRA
Oliveira de frades | 13 de Julho 2017
Lordosa | 25 de julho de 2017
A convite do CLDS 3G de Oliveira de
Frades, a Beira Amiga esteve presente para
promover uma ação de sensibilização
integrada na gestão doméstica e financeira
nas freguesias.
A mesma sessão foi administrada em
Lordosa, numa parceira CLDS 3G Viseu.
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