Concurso Ori€nta-te 2018/2019. Dezembro 2018, todos os direitos reservados.
Atualizado a 29 de Maio de 2019.

1. INTRODUÇÃO
Ori€nta-te é uma iniciativa de responsabilidade social, sob a forma de um concurso,
promovida pela Fundação Ageas e pelas Mentes Empreendedoras que visa familiarizar, de
uma forma prática, os jovens do 3º Ciclo do Ensino Básico com conceitos de Literacia
Financeira.
A equipa de projeto é constituída por voluntários da Fundação Ageas - responsável pelo
projeto - e as Mentes Empreendedoras - responsável pelo conceito, gestão e implementação
do concurso.
Segundo a Direção-Geral de Educação e a OCDE, a estratégia de organização de um
concurso é “uma das mais eficientes para dotar esta geração de comportamento e atitudes
racionais face a questões económicas e financeiras”.
Desta forma, a Fundação Ageas e as Mentes Empreendedoras pretendem contribuir para
ajudar os jovens a melhorar a gestão das suas poupanças para o impacto positivo futuro
(menos de 40% dos portugueses poupam face à média de 60% na OCDE1).

A Fundação Ageas: facebook/FundacaoAgeas
As Mentes Empreendedoras: www.mentesempreendedoras.com

2. OBJETIVOS DO CONCURSO
Dotar os jovens do 3º Ciclo do Ensino Básico, das escolas abrangidas, de ferramentas e
conhecimentos fundamentais relacionados com a literacia financeira, contribuindo para:
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A criação de hábitos de poupança;



O desenvolvimento de jovens conscientes do impacto e necessidade de uma boa
autogestão financeira;



A consolidação de competências que promovam uma gestão económica familiar
sustentável;



A partilha de aprendizagens com a comunidade local, promovendo a aplicação de
uma melhor gestão financeira.

OCDE/INFE International Survey of Adult Financial Literacy Competencies (Outubro, 2016)
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3. PÚBLICO-ALVO
Participantes


Alunos do 3º Ciclo do Ensino Básico, de escolas públicas e privadas localizadas nos
concelhos de Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Odivelas, Oeiras,
Sintra e Vila Franca de Xira.

Embaixadores Ori€nta-te


Professores e alunos voluntários, não obrigatoriamente pertencentes aos mesmos
anos/turmas dos alunos participantes.



Têm como função mobilizar a implementação do Concurso Ori€nta-te nas suas
escolas, apoiar os grupos com as suas dúvidas, apoiar a organização logística das
sessões de formação, bem como fazer a ponte entre a equipa de projeto e os
participantes.

4. COMO FUNCIONA
Decorre entre Janeiro e Junho de 2019, respeitando as seguintes etapas:


Sessão (1) de formação presencial obrigatória para Embaixadores Ori€nta-te (Alunos
e Professores Embaixadores): explicação detalhada dos procedimentos do Concurso
e orientações sobre como ser Embaixador. Adicionalmente, será ainda explicado de
que forma os Embaixadores Professores podem integrar o tema da literacia financeira
nas várias disciplinas.



Sessões (3) de formação presenciais para os grupos inscritos e desenvolvimento dos
desafios: todas as turmas inscritas devem participar nesta ação de formação, dividida
em três momentos ao longo do ano letivo. As sessões serão dinamizadas pela equipa
de projeto/formadores onde serão trabalhados tópicos relacionados com a literacia
financeira que irão servir de suporte para construir/desenvolver os desafios.



Entrega dos desafios: com o apoio dos Embaixadores Ori€nta-te, os grupos devem
submeter os seus desafios (ver ponto 8).



Bootcamp Ori€nta-te: após avaliação dos trabalhos, os 10 melhores grupos,
classificados pelo Júri Ori€nta-te, assim como os 3 melhores Embaixadores
(professores + alunos), irão participar num Bootcamp (ver ponto 11), onde serão
divulgados os vencedores (ver ponto 12).

Toda a informação, incluindo este regulamento está disponível no site do concurso –
www.concursorientate.pt – que será atualizado sempre que necessário.

3

5. DATAS
1. Inscrição das Escolas: a partir da data de publicação deste regulamento no site
Ori€nta-te e até 15 de Fevereiro de 2019
2. Indicação ou confirmação dos grupos e respetivos desafios (caso não tenha sido
indicado na inscrição): de 15 de Fevereiro de 2019 a 24 de Maio de 20191
3. Entrega dos desafios: até 31 de Maio 2019
4. Anúncio dos resultados e selecionados para o Bootcamp: Junho 2019, data a definir
5. Bootcamp e entrega de prémios: Junho 2019, em data e local a anunciar

6. INSCRIÇÕES
Dos Grupos


Cada grupo efetua a sua inscrição através do professor responsável pelo mesmo,
utilizando o formulário de inscrição GRUPOS disponível no site:
o

O formulário preenchido deve ser enviado para o e-mail orientate@ageas.pt;

o

A indicação do número de grupos e dos respetivos desafios é opcional no
momento de inscrição;

o

É necessária a autorização dos Encarregados de Educação dos alunos,
conforme formulário constante no site.



A inscrição só é válida após aceitação formal pela equipa de projeto, comunicada via
e-mail identificado no formulário de inscrição.



Uma escola/professor pode inscrever várias turmas.



Cada grupo deve ter um mínimo de 3 e um máximo de 5 alunos e 1 professor.



Cada professor pode acompanhar vários grupos participantes na sua escola.



Cada grupo deverá inscrever-se e implementar apenas 1 desafio (ver ponto 7).

Dos Embaixadores


Cada Embaixador efetua a sua inscrição utilizando o formulário respetivo de
EMBAIXADOR ALUNO ou de EMBAIXADOR PROFESSOR, ambos disponíveis no site:
o
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O formulário preenchido, nos termos e com a documentação descrita no
mesmo, deve ser enviado para o e-mail orientate@ageas.pt.



A inscrição só é válida após aceitação formal pela equipa de projeto, via e-mail.



Cada escola pode ter até 3 Embaixadores Professores e 3 Embaixadores Alunos.



A não existência de Embaixadores na escola não impede a participação desta, sendo
os Grupos diretamente apoiados pela Equipa de Projeto (ver ponto 13).



A informação sobre o tratamento de dados pessoais aos titulares de dados consta
no(s) formulário(s) de inscrição.

Alteração de data efetuada a 05 de Maio de 2019
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7. DESAFIOS
Os grupos irão desenvolver apenas 1 dos seguintes desafios, a escolher pelo grupo:

Desafio 1
O QUE QUERO ALCANÇAR E COMO POSSO LÁ CHEGAR?
Neste desafio os alunos definem uma lista do que querem comprar ou atingir (ex.: ter um
projeto próprio) num futuro próximo (médio e longo prazo). Em torno dos objetivos definidos
devem, pelo menos:
1. Fazer um orçamento;
2. Definir um modelo de poupança, estimando o que precisam de fazer para o cumprir;
3. Prever contratempos e definir estratégias para fazer face aos mesmos.

Desafio 2
COMO POSSO TER UM PAPEL ATIVO NA COMUNIDADE?
AJUDA A FAMÍLIAS OU INSTITUIÇÕES
Neste desafio os alunos desenvolvem o seu papel ativo na comunidade, através da análise
de casos práticos. Desta forma devem, pelo menos:


Definir o âmbito: famílias em sobre-endividamento (através da análise de casos de
estudo que serão fornecidos pela equipa de projeto) ou instituições locais (que
deverão ser identificadas pelos grupos, ex.: biblioteca, centro de dia, canil local);



Analisar a situação financeira corrente, analisando os critérios/parâmetros (no caso
das famílias) ou o modelo de gestão financeira (no caso das instituições);



Propor uma estratégia de melhoria, identificando situações a evitar e sugerindo
comportamentos de poupança.

Ambos os desafios concorrem para os mesmos prémios (não existem prémios por desafio).

8. ENTREGA DOS DESAFIOS
Para submeter os trabalhos a concurso, os grupos devem preencher o modelo de ENTREGA
(que será remetido pelos Embaixadores aos Grupos, após a 1ª. Sessão de formação) e
enviá-lo para orientate@ageas.pt dentro do prazo estipulado para esse efeito no ponto 5.
Os grupos inscritos que não submeterem os desafios dentro do prazo ou que não utilizem o
modelo de ENTREGA definido para o efeito, ficarão automaticamente excluídos do concurso.
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9. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO (GRUPOS)
Os grupos serão avaliados de acordo com:
 A adequação aos objetivos gerais do Concurso Ori€nta-te referidos no ponto 2;
 O cumprimento dos requisitos de conteúdo referidos no ponto 7;
 A aplicação correta dos conceitos aprendidos nas sessões de formação;
 A criatividade e relevância na resolução do desafio.
Para cada um dos critérios acima descritos será atribuída uma pontuação de 0% a 100%,
sendo 0 a pontuação mínima e 100 a pontuação máxima. Esta pontuação é atribuída pelo
Júri Ori€nta-te, cuja constituição ficará disponível no site.
Em caso de empate prevalece a decisão do Júri Ori€nta-te, que fará a avaliação das
candidaturas e a seleção dos projetos vencedores.

10. CRITÉRIOS AVALIAÇÃO (EMBAIXADORES)
Os Embaixadores, Alunos e Professores, serão avaliados através dos seguintes critérios
cumulativos:


O maior número de grupos inscritos que submetam atempadamente os desafios /
número total de alunos do 3º ciclo da escola;



O maior número de grupos no Top 10;



O melhor apoio aos grupos inscritos (esclarecimento de dúvidas, reporte à equipa de
projeto), medido numa escala de 1 (apoio insuficiente) a 5 (excelente apoio), atribuída
em conjunto pela Equipa de Projeto e pelos Ori€ntadores.

Para ser elegível para Top 3 é requisito ter pelo menos um grupo no Top 10.

11. RESULTADOS E BOOTCAMP
Resultados
O Top 10 dos Grupos e o Top 3 dos Embaixadores Professores e dos Embaixadores Alunos
será anunciado através do site, em Junho (dia a anunciar) e de forma agregada (Top 10 de
Grupos e respetivos professores, Top 3 de Embaixadores Professores e Top 3 de
Embaixadores Alunos), sendo contactados e convidados a participar no Bootcamp.

Bootcamp Ori€nta-te
Ocorre durante um dia numa escola, em data a anunciar, consistindo em:2


Atividades e dinâmicas em grupo



Apresentação dos desafios de cada grupo



Anúncio dos vencedores Ori€nta-te e entrega dos respetivos prémios.

O não comparecimento dos alunos do Top 10 no Bootcamp implica a desqualificação do
grupo no Concurso Ori€nta-te.
2

Atualizado a 29 de Maio de 2019
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12. PRÉMIOS
Grupos
Alunos
Top 10

1º lugar

Professores

Diploma Ori€nta-te

Diploma Ori€nta-te

Viagem a Bruxelas, Bélgica (1)

Igual aos Alunos
ou Voucher Pousadas de Portugal

Dia 1: ida para Bruxelas, passeio, jantar e dormida
Dia 2: visita à Sede do Grupo Segurador Ageas e ao
Parlamento Europeu (Bruxelas)
Dia 3: Walibi Belgium Park e regresso a Lisboa

Pousadas & Collection Hotels Seleção Luxury (2 pessoas, 1 ou 2
noites com pequeno almoço) (4)

MyCamp - Water Fun (experiência à medida) (1) (2)
2º lugar

3º lugar

(1)
(2)
(3)
(4)

Dia 1: ida para o MyCamp (Cartaxo), início da experiência
e dormida
Dia 2: MyCamp, continuação da experiência, seguida de
visita aos escritórios da Ageas no Parque das Nações e
regresso

Igual aos Alunos
ou Voucher Pousadas de Portugal
Pousadas Premium Check in (2
pessoas, 1 ou 2 noites com pequeno
almoço) (4)

Experiência Parque dos Monges (Alcobaça) (1) (3) Igual aos Alunos
Dia 1: visita aos escritórios do Grupo Segurador Ageas em ou Voucher Pousadas de Portugal
Pousadas Check in (2 pessoas, 1 ou
2 noites com pequeno almoço) (4)

Portugal no Parque das Nações e regresso
Dia 2: ida para o Parque – Atividades e regresso

Inclui transfer, alimentação, guia sempre que adequado.
Programa de atividades selecionadas MyCamp.
Atividades como slide, escalada, canoagem, tiro com arco, arborismo, entre outras.
Validade de 1 ano.

Ver também as Considerações Importantes no Ponto 12.
Será atribuído um prémio a cada elemento do grupo vencedor (alunos e professor).

Embaixadores
Aluno
Melhor
Embaixador

Idêntico ao 1º lugar dos Grupos
(alunos)

Professor
Idêntico ao 1º lugar dos Grupos
(professor)

Será atribuído um prémio ao melhor Embaixador Aluno e um prémio ao melhor Embaixador
Professor.

Escolas
Do Top 10
Grupos

Diploma Ori€nta-te, Selo Ori€nta-te e Troféu

Do Top
3 Grupos

Material Escolar de valor equivalente a 500€

Será atribuído um prémio a cada escola dos 3 grupos vencedores.
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Considerações importantes
(1) O 1º prémio dos Grupos e dos Embaixadores (Viagem a Bruxelas) é realizado em
simultâneo, devendo os vencedores acordar entre si a data da sua realização, em
conformidade com as únicas 2 datas alternativas que a Equipa de Projeto indicar para o
efeito.
(2) O 2º e 3º prémio, respetivamente, serão atribuídos em conjunto a cada Grupo, devendo
os vencedores acordar entre si a sua data de realização, em conformidade com as únicas
2 datas alternativas que a Equipa de Projeto indicar para o efeito.
(3) Caso os vencedores referidos em (1) e (2) não cheguem a acordo quanto a uma das
duas datas indicadas, a viagem ou a visita decorrerão na 2ª data indicada, com os
participantes que estiverem disponíveis para a efetuar.
(4) O 1º, 2º e 3º prémio incluem visitas a parques e entrega de vouchers, geridos por
entidades terceiras e com parte das quais não existem atualmente parcerias. Se não for
exequível a realização das visitas ou disponibilização dos vouchers aos mesmos, nos
termos descritos neste Regulamento, por motivo não imputável à Equipa de Projeto, a
mesma compromete-se a comunicar tal facto, proporcionando aos vencedores prémios
alternativos equivalentes, dentro da oferta existente no mercado.
(5) Na eventualidade de o mesmo Professor ou o mesmo Aluno vencer o 1º prémio dos
Grupos e o prémio de Embaixador, a viagem não é cumulativa. Neste caso o Professor
poderá optar pelo prémio alternativo e o Aluno, para além da viagem poderá juntar-se a
uma das experiências do 2º ou 3º lugar dos Grupos.
(6) A atribuição dos prémios está condicionada às autorizações dos respetivos Encarregados
de Educação dos alunos, nos termos legais.
(7) Na possibilidade de algum participante não poder usufruir do seu prémio, seja por falta de
autorização ou impossibilidade sua para a data estabelecida em (1) ou (2), perde o direito
ao mesmo.
(8) Os detalhes das visitas e viagens serão disponibilizados antes da realização das mesmas
e a sua realização é feita mediante a autorização do responsável do menor, necessária
para o efeito. Para o 1º lugar será assegurado o acompanhamento desde Lisboa até ao
regresso por um voluntário da Fundação Ageas. Para o 2.º e 3.º lugar será assegurado o
acompanhamento em todas as deslocações por um voluntário da Fundação Ageas. Nos
parques é assegurada a existência de monitores.

13. ESTRUTURA DE APOIO - EQUIPA
O Concurso Ori€nta-te conta com o apoio de uma equipa de formadores que estará presente
na escola para garantir a realização das sessões presenciais e que acompanhará os Grupos
e os Embaixadores ao longo do ano letivo:

Equipa de Projeto


Constituída por voluntários da Fundação Ageas e por membros da Acessível Êxito
Associação (promotora das Mentes Empreendedoras), que gerem o Concurso e
implementam as sessões de formação.
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Embaixadores Ori€nta-te


Professores e alunos voluntários que apoiam os grupos da sua escola, fazendo a
ponte entre os participantes, a Equipa de Projeto e os Orientadores.

Ori€ntadores


Voluntários da Fundação Ageas que acompanham o desenvolvimento dos desafios,
aconselhando e respondendo a dúvidas dos Grupos através dos Embaixadores.

14. CONTACTOS
Para informações sobre o Concurso Ori€nta-te consulta o site www.concursorientate.pt ou
envia um e-mail para orientate@ageas.pt.

15. DISPOSIÇÕES GERAIS
a) A participação no concurso implica o conhecimento e aceitação, integral e sem reservas,
dos termos e condições previstos no presente Regulamento.
b) A Equipa de projeto, reserva-se o direito de alterar as condições do regulamento
tornando-se efetivas após a sua divulgação no site www.concursorientate.pt.
c) Qualquer situação omissa não prevista no presente Regulamento será apreciada e
decidida pela Equipa de projeto.
d) A Equipa de projeto não se responsabiliza por eventuais erros informáticos que impeçam
a validação da participação.
e) A Equipa de projeto reserva-se o direito de, em qualquer momento, introduzir alterações e
aditamentos ao presente Regulamento, dando a devida publicidade dos mesmos, não sendo
devida qualquer compensação pecuniária ou outra por isso.
f) A Equipa de projeto reserva-se o direito de, em qualquer momento, modificar, suspender
ou cancelar o Concurso ou o prémio a atribuir, em caso de situações imprevistas,
excecionais ou supervenientes.
g) Os participantes e coparticipantes (i.e., todas as pessoas ou entidades que tenham
participado direta ou indiretamente neste concurso), autorizam gratuitamente a divulgação do
(s) respetivo (s) trabalho (s), em qualquer meio de divulgação, para efeitos publicitários do
Concurso, implicando tal autorização qualquer cedência, temporária ou definitiva, dos direitos
de autor e direitos conexos sobre o trabalho, imagens ou outros apresentados a concurso.
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BOA APRENDIZAGEM
E BOA SORTE!
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