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A 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.

Qual é o objetivo da GMW?
Acreditamos que as crianças e jovens de hoje devem se tornar cidadãos econômicos capacitados, 
capazes de compreender a importância de poupar e devem estar preparados com as habilidades 
necessárias para serem empregados e criarem seus próprios meios de subsistência. Queremos que 
os jovens aprendam a administrar seu dinheiro com sabedoria. Ao capacitar as crianças e os jovens 
podemos ajudá-los a transmitir seus conhecimentos aos familiares e comunidades inteiras. A GMW 
é um momento em que o mundo inteiro pode celebrar e envolver-se nesses temas importantes.

| Saiba mais na seção “About” em www.globalmoneyweek.org

Sobre a Global Money Week (GMW)  



Como funciona a Campanha da GMW?
Em resumo, organizações de todo o mundo organizam seus próprios eventos da GMW durante a 
Semana e compartilham notícias, fotos e informações com a Equipe Organizadora da GMW da Child 
& Youth Finance International (CYFI). As notícias de todas essas atividades estão ligadas umas às 
outras por meio das mídias sociais, do site da GMW e dos Global Inclusion Awards.

Como planejar sua própria GMW?
Não há taxa de participação! Veja abaixo as etapas de como planejar facilmente sua própria 
Campanha da GMW em seu país: www.globalmoneyweek.org/about/plan-your-gmw.html

| Saiba mais na seção “About” em www.globalmoneyweek.org

Planeje sua Global Money Week

http://www.globalmoneyweek.org/about/plan-your-gmw.html


H.M. Queen Máxima of the Netherlands

Em 2018 pelo segundo ano consecutivo, H.M rainha da Holanda juntou-se a uma 
celebração organizada pela CYFI em colaboração com a Wise Platform (platform 
wiizer em geldzaken) e parceiros para lançar a Global Money Week.

A rainha máxima é uma voz global líder promovendo acesso universal a serviços 
financeiros acessíveis, eficazes e seguros a fim de reforçar desenvolvimento 
humano, principalmente junto dos menos favorecidos. Ela ocupa o cargo de 
Presidente Honorário do Dinheiro na Wise Platform e é a defensora especial do 
secretário-geral do financiamento inclusivo para o desenvolvimento.

GMW Apoiante & Endosos

Organisation for Economic Cooperation and Development 
(OECD) & International Network for Financial Education (INFE)
GMW é ocorrido em parceria com o OECD. OECD/OECD tem Sido uma apoiante forte de 
CYFI e encorajou os seus países membros e pais parceiros para juntar-se celebrações da 
GMW.

African Union Commission (AUC)
GMW é ocorrido em parceria com o AUC. O AUC tem sido uma apoiante forte de GMW, 
endossando um evento global e alcançar os estados-membros deles para aumentar
conscientização de GMW.

| Saiba mais na seção “About” em www.globalmoneyweek.org



“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

‘LEARN. SAVE. EARN.’ O slogan da GMW

| Saiba mais na seção “About” em www.globalmoneyweek.org



Por meio da cobertura da mídia, você pode promover seu trabalho em sua comunidade, expandir o 
alcance da sua mensagem e divulgar a GMW!.

• Identifique a história que deseja contar 
• Transmita sua mensagem de maneira efetiva 
• Crie os materiais para alcance da mídia
• Crie uma lista de meios de comunicação para entrar em contato
• Prepare um kit de mídia para jornalistas

Como trabalhar com a mídia?

| Saiba mais na seção “Media” (Mídia) no site www.globalmoneyweek.org



Os sites de redes sociais podem atingir um público enorme com pouco ou nenhum custo – use 
contas existentes, ou peça a colegas, parceiros e voluntários para promover o evento por meio de 
seus perfis pessoais.

Mídias Sociais

| Saiba mais na seção “Media” (Mídia) no site www.globalmoneyweek.org

A hashtag official da GMW é #GlobalMoneyWeek2019

Facebook Twitter Instagram YouTube

Crie um evento da GMW e 
envie convites para sua 
rede, compartilhe 
informações e atualizações 
de status com outras 
pessoas. Usar a busca torna 
mais fácil encontrar outros 
eventos da GMW locais e 
usuários do Facebook com 
interesses compartilhados

Use tweets para 
mensagens positivas, 
chamadas para ação ou 
para destacar informações 
importantes sobre o seu 
evento. Usar a hashtag 
#GlobalMoneyWeek2019

Tire fotos ou faça vídeos 
em seu evento da GMW e 
compartilhe-os em sua 
conta do Instagram. Use a 
hashtag oficial da GMW 
#GlobalMoneyWeek2019

Faça upload de vídeos para 
o YouTube a fim de 
promover, informar e 
educar na sua GMW –
inclua o link para o seu 
vídeo do YouTube ou canal 
com atualizações do 
Facebook e Tweets, e 
coloque os vídeos em seu 
site.



See ‘GMW Branding & Style Guidelines 2019’ 
Neste guia, você encontrará aplicativos para os logotipos, cores, tipos de letra e modelos de design 
da Campanha que expressam a marca GMW. Ele abrange todos os materiais produzidos para a 
Campanha, incluindo ideias com exemplos para materiais promocionais da GMW.

Dica! Para obter ideias e exemplos de materiais promocionais da GMW, leia mais em “GMW Branding 
& Style Guidelines 2019” 

Diretrizes de estilo e identidade da marca da GMW

| Todos esses recursos estão disponíveis na seção “Recursos” em www.globalmoneyweek.org



Resources

| Todos esses recursos estão disponíveis na seção “Recursos” em www.globalmoneyweek.org

Confira os recursos para guiá-lo no planejamento da sua atividade na GMW ou ajudá-lo a 
promover a Semana. Os recursos da GMW incluem: • GMW Toolkit • GMW Print Pack • GMW 
Branding & Style Guidelines • GMW Logos & Designs • GMW Brochure • GMW Teaching 
Materials • GMW Reports • GMW Slides • GMW Pre-Form 2019* • GMW Post-Form 2019*
*(Available from November 2018)



Ideia de 
atividade

Acontecem 
diversos eventos e 
atividades durante 
a Semana. 

Estes são alguns 
exemplos 
inspiradores de 
atividades .

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



O que é o Desafio Contagem Regressiva da GMW?
A Global Money Week deste ano terá início com um Desafio Contagem Regressiva GMW de 24 dias! Esteja 
pronto para participar de sexta-feira, 1 de março de 2019 até domingo, 24 de março de 2019! Dessa forma, 
todos nós estaremos prontos para lançar o GMW juntos na segunda-feira, 25 de março de 2019!

Como o Desafio Contagem regressiva da GMW funciona?
O Desafio Contagem regressiva consistirá de um calendário do GMW que os participantes podem baixar do 
site da GMW (que estará disponível a partir de sexta-feira, 1 de fevereiro de 2019) e construir por eles 
mesmos. O Calendário GMW incluirá 24 janelas, todos os dias os participantes abrirão a janela certa que 
incluirá uma pergunta relacionada a questões de dinheiro, para que todos possam aprender sobre educação 
financeira, história do dinheiro, finanças e empreendedorismo de uma forma divertida e interativa. Todos os 
dias, os participantes serão convidados a criar um vídeo curto (máximo de 2 minutos de duração) e / ou um 
pôster (tamanho A4 a A1: você escolhe) com suas respostas e publicá-las em suas mídias sociais.

| Read more: https://www.globalmoneyweek.org/index.php/gmw-challenge-2019

NEW! 
GMW Countdown 
Challenge 2019

https://www.globalmoneyweek.org/index.php/gmw-challenge-2019


Ye! Para jovens empreendedores 
www.yecommunity.com 

Ye! é uma plataforma online para jovens empreendedores entre 16 e 30 
anos. Vós! conecta jovens empreendedores em todo o mundo e fornece a 
eles conhecimento de negócios, uma comunidade on-line, um programa de 
treinamento e links para oportunidades de financiamento para ajudá-los a 
aumentar seus empreendimentos.

Outra Iniciativa da CYFI

Prêmios de Inclusão Global 
www.childfinanceinternational.org/initiatives/awards.html

Os Prêmios de Inclusão Global reconhecem e honram aqueles que alcançam 
grandeza e demonstram inovação na educação financeira, social e de 
subsistência, inclusão financeira e apoio empresarial para crianças e jovens 
nos níveis nacional, regional e internacional..



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!

Fale conosco

Caso tenha quaisquer perguntas, entre em contato 
conosco
Child & Youth Finance International (CYFI)
PO Box 16524, 1001 RA Amsterdam, the Netherlands
W: www.childfinanceinternational.org
E: globalmoneyweek@childfinance.org
T: + 31 (0)20 5203900

Seguir GMW online!

W: www.globalmoneyweek.org
Facebook | Twitter | Instagram
@GlobalMoneyWeek

A hashtag oficial da GMW é 
#GlobalMoneyWeek2019

http://www.childfinanceinternational.org/
mailto:globalmoneyweek@childfinance.org
http://www.globalmoneyweek.org/

