NOTA À COMUNICAÇÃO SOCIAL
26 de julho

Governo e Banco de Portugal vão promover serviços mínimos bancários

O Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e o Banco de
Portugal vão trabalhar em parceria para promover os serviços mínimos
bancários junto dos cidadãos.
A importância de divulgar os serviços mínimos bancários e de promover a
literacia financeira é reconhecida pelo Governo e pelo Banco de Portugal, que
têm realizado iniciativas conjuntas neste âmbito, como foi a celebração de um
acordo no âmbito do Plano Nacional de Formação Financeira, para a inclusão
de conteúdos de formação financeira nos cursos de formação profissional de
adultos e jovens do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).
Reconhecendo a necessidade de continuar a promover estas iniciativas
conjuntas, o Ministério da Solidariedade e Segurança Social e o Banco de
Portugal vão assinar um protocolo de cooperação para o desenvolvimento de
iniciativas conjuntas de promoção e divulgação dos serviços mínimos bancários.
Uma vez que os serviços deste Ministério se relacionam diretamente com os
cidadãos destinatários dos serviços mínimos bancários, considerou-se que os
serviços de atendimento ao público da Segurança Social e do IEFP, bem como
os sites institucionais destes organismos, seriam locais privilegiados para a
divulgação de informação, seja através de vídeos institucionais, cartazes ou
folhetos, cumprindo as regras de acessibilidade em Língua Gestual Portuguesa
ou através da impressão em Braille.
O protocolo de cooperação prevê também a realização de ações de formação
promovidas pelo Banco de Portugal dirigidas aos colaboradores, em particular
aos que têm contacto com o público, do Instituto de Gestão Financeira da
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Segurança Social, do Instituto da Segurança Social, do Instituto de Emprego e
Formação Profissional e do Instituto Nacional para a Reabilitação.
O protocolo de cooperação será assinado esta tarde pelo Ministro do Trabalho,
Solidariedade e Segurança Social e pelo Governador do Banco de Portugal.
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