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Sobre a Global Money Week
Global Money Week (GMW), iniciativa da CYFI, consiste em uma campanha anual de conscientização
sobre dinheiro, criada para inspirar crianças e jovens a aprender sobre assuntos financeiros, sustento
e empreendedorismo.
Qual é o objetivo?
Acreditamos que crianças e jovens de hoje devem tornar-se cidadãos econômicos capacitados,
capazes de entender a importância de poupar, e equipados com habilidades para serem empregados
e criarem seus próprios sustentos. Queremos que os jovens aprendam a administrar seu dinheiro
sabiamente. Ao capacitar crianças e jovens, podemos ajudá-los a criar uma onda positiva que se
expandirá para suas famílias e para comunidades inteiras.
Quem pode participar?
Qualquer pessoa em qualquer lugar.

| Saiba mais na seção ‘About’ em www.globalmoneyweek.org

Crescimento da GMW
A maior campanha de conscientização financeira do mundo

| Saiba mais na seção ‘About’ em www.globalmoneyweek.org

Entre em Contato
Não há taxa de participação ou registro necessário. Simplesmente, entre em contato com o time da
CYFI. Nós iremos fornecer suporte e recursos, ou podemos conectá-lo com eventos acontecendo em
seu país!
Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco:
Child & Youth Finance International (CYFI)
PO Box 16524, 1001 RA Amsterdam, Países Baixos
W: www.childfinanceinternational.org
E: info@childfinance.org
T: + 31 (0)20 5203900

Siga a GMW online!
W: www.globalmoneyweek.org
Facebook: @GlobalMoneyWeek
Twitter: @GlobalMoneyWeek
Instagram: @GlobalMoneyWeek

#GMW2018
#GlobalMoneyWeek
#MoneyMattersMatter

Apoiadores da GMW
H.M. Rainha Máxima dos Países Baixos
Sua Majestade a Rainha Máxima, dos Países Baixos, presidente honorária da Money
Wise Platform, juntou-se a uma celebração especial da Global Money Week
realizada em Amsterdã, nos Países Baixos, em 30 de março.
Como Defensora Especial da Secretaria Geral da ONU para Desenvolvimento
Financeiro inclusivo e patrocinadora honorária da Parceria Global do G20 para
Inclusão Financeira, a Rainha Máxima é uma voz global líder que promove o acesso
universal a serviços financeiros efetivos e seguros para fortalecer o
desenvolvimento humano, especialmente entre os pobres. Nos Países Baixos, ela
apoia a inclusão financeira, particularmente nas áreas de alfabetização financeira e
educação financeira.
Durante o evento, a Rainha Máxima recebeu o documento pioneiro "Safer Payment
Products for Minors – guiding minors towards financial autonomy” (Pagamentos
mais seguros para menores – guiando menores de idade para a autonomia
financeira), co-autoria da CYFI e Mastercard em colaboração com parceiros.

A Presidência alemã do G20
O evento de lançamento do GMW 2017 foi realizado no Bundesbank em Frankfurt,
Alemanha, em colaboração com a presidência alemã do G20. O evento incluiu um
painel de discussão, onde os estudantes puderam fazer perguntas aos convidados do
painel e obter informações sobre o mundo do dinheiro.

| Learn more at ‘About’ section on www.globalmoneyweek.org

Apoiadores da GMW
UNCDF – Lançamento da Bank the Youth
Durante o GMW CYFI e o UNCDF lançaram a campanha #BankTheYouth para aumentar
o acesso a serviços financeiros responsáveis e acessíveis para jovens. Como parte do
lançamento da campanha, foram realizados eventos no Benim, Burkina Faso, República
Democrática do Congo, Madagascar, Senegal e Uganda durante toda a semana!

Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE) e Rede Internacional de Educação Financeira (INFE)
A GMW é realizada em parceria com a OCDE. A OCDE / INFE tem apoiado fortemente a
CYFI e incentivou seus países membros e parceiros a se juntarem às celebrações do
GMW.

World Savings and Retail Banking Institute (WSBI)
Quatorze membros do WSBI-ESBG de 13 países participaram do GMW2017. Os
membros do WSBI-ESBG Erste na Áustria, o Fransabank no Líbano, a NABARD na Índia
e a CECA na Espanha são organizações "líderes" durante a semana. Na Europa, o
membro da Hungria, OTP, junta-se à Erste no país para celebrar a semana,
juntamente com o Swedbank na Suécia, La Caixa em Espanha e a BCEE no
Luxemburgo. Nas Américas, o FEPCMAC no Peru e o membro APAP da República
Dominicana estão participando. Na Africa, Finance Trust Bank of Uganda está a bordo,
assim como a Caisse Nationale des Caisses d'Epargne na Costa do Marfim.

Tema da GMW 2018: ‘Money Matters Matter!’
‘Dinheiro importa, sim!’
Agora, mais do que nunca, crianças e jovens precisam estar economicamente equipados
e capacitados para reduzir desigualdades e construir um futuro melhor!
Money Matters Matter - Dinheiro importa, sim! porque crianças e jovens precisam receber o
conhecimento e desenvolver habilidades para tomar decisões financeiras inteligentes ao longo
da vida.

| Saiba mais na seção ‘About’ em www.globalmoneyweek.org

Planejando seu Evento
Se você gostaria de organizar um evento durante a GMW, esta seção fornece um guia para
ajudar a planejar suas atividades!
Passo ❶ Crie uma equipe de planejamento
Passo ❷ Escolha um evento
Passo ❸ Planeje o evento
Passo ❹ Promova o evento
Passo ❺ Sedie o evento
Passo ❻ Compartilhe sua experiência

| Saiba mais na seção ‘Recursos’ em www.globalmoneyweek.org

Publicidade e Mídia
Através da cobertura da mídia, você pode promover seu trabalho em sua comunidade, expandir o
alcance de sua mensagem e compartilhar a GMW2018!
• Identifique a história que deseja contar
• Comunique sua mensagem de forma Eficaz
• Crie materiais de divulgação de mídia
• Crie uma lista de mídia para entrar em Contato
• Prepare um kit de mídia para jornalistas

| Saiba mais na seção ‘Media’ em www.globalmoneyweek.org

As hashtags oficiais do GMW2018 são: #GMW2018 #GlobalMoneyWeek #MoneyMattersMatter

Sugestões para mídias sociais
Os sites de redes sociais podem atingir uma grande audiência com pouco ou nenhum custo - use contas existentes ou
peça colegas, parceiros e voluntários para promover o evento através de seus perfis pessoais.

Facebook

Twitter

Instagram

YouTube

Crie um evento GMW e envie
convites para sua rede,
compartilhe informações
e atualizações de status com
outras pessoas. Use a
facilidade de pesquisa
para encontrar outros eventos
GMW locais e usuários do
Facebook com interesses
compartilhados.

Use tweets para mensagens
positivas, solicitações de ação
ou para destacar informações
importantes sobre seu
evento. Usando hashtags
#GlobalMoneyWeek,
#MoneyMattersMatter, e
#GMW2018, torna mais fácil
para os usuários do Twitter
acharem informações sobre
eventos locais e se
conectarem com as
celebrações globais.

Tire fotos ou vídeos em seu
evento GMW e compartilhe-os
em sua conta Instagram. Use
hashtags GMW #GMW2018
#GlobalMoneyWeek
#MoneyMattersMatter

Faça upload de vídeos para o
YouTube para promover,
informar e educar sobre
o seu evento GMW - inclua o
link para o seu vídeo ou canal
do YouTube em atualizações
no Facebook e Tweets, e
incorpore vídeos em seu site.

Dica! Lembre-se de atualizar regularmente seus status do Facebook e do Twitter e promover o conteúdo de suas
redes sociais em todas as redes que utiliza.

| Saiba mais na seção ‘Media’ em www.globalmoneyweek.org

GMW Branding e Diretrizes
Para mais detalhes, veja ‘GMW Branding & Guidelines 2018’ na seção ‘Resources’ em
www.globalmoneyweek.org
Neste guia, você encontrará aplicações de logotipos, cores, fontes e modelos de design que
expressam nossa marca.
Para a GMW, manter uma imagem consistente, de alta qualidade e estruturada significa que
podemos construir uma consciência mais forte da Semana entre o público. Para que isso aconteça,
precisamos da sua ajuda!

| www.globalmoneyweek.org/resources/gmw-branding-style-guidelines.html

Recursos
Verifique os recursos que o orientam a planejar e promover sua atividade GMW. Recursos GMW
incluem:
• Kit de ferramentas GMW
• Pacote de impressão GMW
• Folheto GMW
• Relatórios GMW
• Materiais de ensino GMW
• Slides GMW
• Logos GMW
• Pacote de preparação GMW
• Formulário de Realizações GMW
Todos esses recursos estão disponíveis on-line: na seção ‘Resources’ em www.globalmoneyweek.org

Ideias de
atividades
Muitos eventos e
atividades
diferentes ocorrem
durante a Global
Money Week.
Alguns exemplos
que irão inspirar
você!

| www.globalmoneyweek.org/activities/activity-ideas.html

Desafio da Selfie GMW
GMW é o melhor momento para selfies! Nossa competição de selfies é uma ótima maneira de se
conectar com outros jovens, indivíduos e organizações em todo o mundo ao compartilhar
suas incríveis atividades e eventos de conscientização financeira. Juntese a nós para a 5ª edição do
Desafio da Selfie GMW para nos mostrar o que você está fazendo durante as comemorações da
semana!
Cronograma:
A competição abre: segunda-feira, 12 de março de 2018
A competição encerra: domingo, 18 de março de 2018
O vencedor será anunciado na página de Facebook da GMW às 14:00 da tarde (CET) na sexta-feira,
30 de março de 2018.
www.globalmoneyweek.org/activities/selfie-challenge.html

Desafio do Cofrinho
Porquinhos de dinheiro e cofrinhos existem há milhares de anos! As origens do nome “cofrinho” data
da Idade Média quando Pygg, uma argila colorida laranja, foi usada para fazer potes para armazenar
dinheiro. O nome dos jarros pygg evoluiu para ser conhecido como ‘Pig Banks’, os famosos cofres em
forma de porquinho, e o resto é história!

Cronograma:
A competição abre: segunda-feira, 12 de março de 2018
A competição encerra: domingo, 18 de março de 2018
O vencedor será anunciado na página de Facebook da GMW às 14:00 da tarde (CET) na sexta-feira,
30 de março de 2018.
www.globalmoneyweek.org/activities/money-box-challenge.html

Desafio do Vídeo GMW
Envie um vídeo da GMW para nos mostrar o que você está fazendo para celebrar o GMW2018! Você
pode criar um vlog sobre as suas celebrações da Semana, entrevistar um representante de uma
instituição local ou filmar jogos e atividades de conscientização monetária.
Cronograma:
A competição abre: segunda-feira, 12 de março de 2018
A competição encerra: domingo, 18 de março de 2018
O vencedor será anunciado na página de Facebook da GMW às 14:00 da tarde (CET) na sexta-feira,
30 de março de 2018.
www.globalmoneyweek.org/activities/video-challenge.html

Outras iniciativas da CYFI
Ye! for Young Entrepreneurs
www.yecommunity.com
Ye! é uma plataforma online para empreendedores jovens entre 16 e 30 anos.
Ye! conecta jovens empresários em todo o mundo e fornece-lhes
conhecimentos comerciais, uma comunidade on-line, um programa de
coaching e links para oportunidades de financiamento para ajudá-los a
desenvolver seus empreendimentos.

Global Inlcusion Awards
www.childfinanceinternational.org/initiatives/awards.html
Os Prêmios Global Inclusion reconhecem e honram aqueles que alcançam
grandeza e demonstram inovação em educação financeira e social, inclusão
financeira e apoio empresarial para crianças e jovens a nível nacional,
regional e internacional.

SchoolBank
www.childfinanceinternational.org/initiatives/schoolbank.html
O SchoolBank visa a aumentar a inclusão financeira de crianças e jovens através
do sistema escolar. Através de uma abordagem inovadora de diferentes agentes
interessados, o objetivo é criar mudanças de sistemas, fornecendo crianças e
jovens com uma conta bancária que possam usar para economizar dinheiro, ao
mesmo tempo que se transmite a educação adequada para ensinar-lhes o
porquê e como para salvar e quais são seus direitos econômicos.

Faça a diferença e junte-se a GMW2018!

