
GLOBAL 
MONEY 
WEEK
Prospecto da GMW 2019

25 a 31 de março de 2019
Learn.Save.Earn.

GMW Challenge 2019
(Desafio GMW 2019)
#GMWChallenge2019
 www.globalmoneyweek.org

Em parceria com a African 
Union Commission (Comissão 

da União Africana)
             Iniciativa da      Em parceria com

Conecte-se com a GMW2019
        
 www.globalmoneyweek.org
Visite o site da GMW para obter mais informações sobre 
as atividades, recursos, países participantes, meios de 
comunicação e edições anteriores da GMW.

   @GlobalMoneyWeek | #GlobalMoneyWeek2019
Siga-nos nas redes sociais @GlobalMoneyWeek. Use a 
hashtag oficial  #GlobalMoneyWeek2019

Fale conosco 
Não há taxa de participação ou necessidade de inscrição. 
Basta entrar em contato com nossa Equipe da GMW na 
Child & Youth Finance International (CYFI). Forneceremos o 
suporte e recursos, ou podemos conectá-lo aos eventos em 
andamento em seu país!

Envie-nos um e-mail para:
  globalmoneyweek@childfinance.org

Child & Youth Finance International (CYFI)
  www.childfinanceinternational.org    +31 (0)20 520 39 00
  PO Box 16524, 1001 RA Amsterdam, The Netherlands
         



Junte-se À Global Money Week
A Global Money Week (GMW), uma iniciativa da Child & 
Youth Finance International (CYFI), é uma campanha anual de 
conscientização financeira desenvolvida para inspirar crianças 
e jovens a aprender sobre assuntos financeiros, meios de 
subsistência e empreendedorismo. 

Está planejando sua GMW?
É fácil fazer parte, e é gratuito!  Saiba mais na seção “About” 
(Sobre) no site  www.globalmoneyweek.org

       Recursos
Confira os recursos que podem orientá-lo para ajudar a 
planejar suas atividades da GMW. Os recursos da GMW 
incluem:

• Kit de ferramentas da GMW e Pacote de impressão da 
GMW • Prospecto da GMW • Materiais de ensino da GMW • 
Diretrizes de estilo e identidade da marca da GMW 
• Logotipos e designs da GMW • Slides da GMW 

Todos esses recursos estão disponíveis on-line na seção 
“Resources” (Recursos) em   www.globalmoneyweek.org
 

          Sobre a Child & Youth Finance 
International (CYFI)
A CYFI trabalha para reformular os sistemas financeiros a fim de 
capacitar econômica e socialmente crianças e jovens no mundo 
todo. Somos uma organização global sem fins lucrativos que 
trabalha com parceiros em mais de 150 países.

As iniciativas da CYFI incluem:   
❶ Global Money Week (GMW) 
❷ Global Inclusion Awards (GIA)  – Prêmios de Inclusão Globais                             
❸ Ye! para Jovens Empreendedores (Ye!) 

● visitas a bancos, órgãos do governo, bancos centrais, 
bolsas de valores, câmbios, museus monetários, 
empresas locais e empresas corporativas globais;

●  oficinas e sessões financeiras; feiras de educação 
financeira, eventos de mercado aberto, encontros 
sobre alfabetização financeira;

●  jogos de educação financeira e competições de 
poupança, jogos de futebol financeiro;

●  concursos de desenho, fotografia, redação e vídeo 
sobre “Learn.Save.Earn.”

Saiba mais e conheça exemplos de estudos de caso na seção 
“Activities” em  www.globalmoneyweek.org

MARQUE NA AGENDA! 
25 a 31 de março de 2019
#GlobalMoneyWeek2019

“Learn.Save.Earn.” (Aprenda.Economize.Ganhe.) é o slogan 
oficial da Global Money Week (GMW – Semana Global do 
Dinheiro). Inicialmente usado como o tema da GMW2017 e 
transformado no slogan da Campanha, acreditamos que ele 
transmite as mensagens-chave da Campanha GMW e reforça 
o objetivo da Semana, capacitando crianças e jovens a não 
apenas aprender a administrar seu dinheiro com sabedoria, 
mas também ajudá-los a transmitir seus conhecimentos para 
seus familiares e para comunidades inteiras. Além disso, 
o slogan “Learn.Save.Earn.” ajuda a todos a criar diversos 
eventos e atividades em torno desses temas que ajudam 
crianças e jovens a:

● Aprender a gerenciar o dinheiro com sabedoria
● Economizar para o futuro
● Ganhar para si e para seus familiares

O que acontece durante a GMW?  
Durante a GMW, organizações nacionais, como órgãos 
governamentais, ministérios, instituições financeiras, bancos 
centrais, organizações sem fins lucrativos e jovens, empresas 
locais, universidades, escolas e outras entidades trabalham 
em conjunto para organizar diferentes tipos de atividades para 
crianças e jovens a fim de despertar o interesse sobre o tema 
“Learn.Save.Earn.” por meio de:


