Concurso “Ori€nta-te” 2020/2021 (3ª Edição).
Setembro 2020, todos os direitos reservados.

1. INTRODUÇÃO
O Concurso “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. Esta é a 3ª edição do Concurso “Ori€nta-te” a ter lugar durante o ano
letivo 2020/2021.
A Equipa de Projeto é constituída por voluntários da Fundação Ageas - responsável pelo projeto
- e Acessível Êxito Associação (promotora das 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 a Acessível Êxito Associação (promotora das 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
•

Até 1650 alunos, acrescidos dos respetivos Professores, do 3º Ciclo do Ensino Básico,
de escolas públicas e privadas, sendo dada preferência às primeiras, localizadas em:
•

Grande Lisboa: concelhos de Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa,
Loures, Odivelas, Oeiras, Sintra e Vila Franca Xira;

•

Grande Porto: Espinho, Gondomar, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Vila
Nova de Gaia e Santo Tirso;

•

Interior: distrito de Castelo Branco.

4. COMO FUNCIONA
Decorre entre Outubro e Junho de 2020, respeitando as seguintes etapas:
•

Sessão (1) de formação online para os Professores participantes, designados de
Professores Embaixadores - para explicação dos procedimentos do Concurso e
orientações sobre o mesmo.

•

Sessões (3 ou 4) de formação para os grupos inscritos e apoio ao desenvolvimento
dos desafios: todas as turmas inscritas devem participar nesta ação de formação,
dividida em três ou quatro momentos ao longo do ano letivo. Nas sessões serão
trabalhados tópicos relacionados com a literacia financeira que irão servir de suporte
para construir/desenvolver o desafio (trabalho de grupo).
• Por força do contexto atual, as sessões estão preparadas para funcionar em
três formatos: 1) formadores à distância e turmas em sala de aula; 2) formadores
e alunos em plataforma digital; 3) presencial, quando o contexto o permitir. O
formato das sessões será definido em conjunto com cada escola inscrita.
• As sessões de formação ficaram a cargo da Acessível Êxito Associação
(promotora das Mentes Empreendedoras), podendo também vir a abranger: (i)
Professores da Escola onde decorre o Concurso “Ori€nta-te” - Professores das
edições anteriores que aceitem o desafio; (ii) Estudantes Universitários,
selecionados pela Equipa de Projeto; (iii) Voluntários da Fundação Ageas.
Todos os professores e voluntários envolvidos contarão com o apoio da Equipa
de Projeto para desempenhar a função de Ori€ntadores.

•

Entrega dos Desafios: o Professor deve submeter os trabalhos a concurso do(s)
grupo(s) que inscreveu, (ver ponto 8).

•

Bootcamp Ori€nta-te: após avaliação dos trabalhos, os 10 melhores grupos,
classificados pelo Júri “Ori€nta-te”, assim como os respetivos Professores, irão participar
num Bootcamp (ver ponto 10), onde serão divulgados os vencedores (ver ponto 11).

Toda a informação, incluindo este regulamento está disponível no site do concurso –
www.concursorientate.pt – que será atualizado sempre que necessário.
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5. DATAS
1. Inscrição das Escolas: d e 09 de Setembro a 16 de Outubro de 2020
2. Envio de autorizações dos encarregados de educação: até 13 de Novembro de 2020
3. Indicação ou confirmação dos grupos (caso não tenha sido indicado na inscrição): até 15 de
Fevereiro de 2021
4. Entrega dos desafios: até 21 de Maio de 2021
5. Anúncio dos resultados e selecionados para o Bootcamp: 30 de Maio de 2021
6. Bootcamp e entrega de prémios: a definir

6. INSCRIÇÕES
•

Cada grupo efetua a sua inscrição através do Professor Embaixador, utilizando o
Formulário de Inscrição disponível no site:
•

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

•

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

•

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.

7. DESAFIO (Trabalho a Concurso)
Os alunos são desafiados a aplicar de forma prática as suas aprendizagens, demonstrando-o
através do desenvolvimento de um trabalho, a realizar em grupos de 3 a 5 alunos
(acompanhados pelo Professor Embaixador responsável pela sua inscrição), cujo tema é:

•

O QUE QUERO ALCANÇAR E COMO POSSO LÁ CHEGAR?
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Os alunos devem definir qual o objetivo que querem atingir dentro do desafio proposto. Pode
ser um objetivo pessoal, do grupo, ou um objetivo comunitário. Exemplos meramente
ilustrativos: um projeto do grupo (poupar para uma viagem de finalistas), adquirir algo (no
médio ou longo prazo), ajudar uma instituição (ex: revitalizar um ATL), ajudar uma família
(como equilibrar o orçamento familiar). Em função do objetivo definido, devem posteriormente
ilustrar como o vão alcançar. É necessário que o trabalho inclua pelo menos:
1. A Definição clara do objetivo a alcançar;
2. A Análise financeira do ponto de partida;
3. A Realização de um orçamento;
4. A Definição de um modelo de poupança;
5. A Previsão de contratempos e definição de estratégias para lhes fazer face,
estratégias de melhoria, identificando situações a evitar e sugerindo comportamentos
de poupança.
Para garantir homogeneidade nos desafios, existe um Formulário de Entrega, com os tópicos
requeridos (ver ponto 8).

8. ENTREGA DOS DESAFIOS
Para submeter os trabalhos a concurso, os grupos devem preencher o Formulário de Entrega
(entregue aos Professores Embaixadores) e enviá-lo através do seu Professor 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
Formulário de Entrega definido para o efeito, ficarão automaticamente excluídos do concurso.

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
do Concurso “Ori€nta-te”, cuja constituição ficará disponível no site.
Em caso de empate prevalece a decisão do Júri do Concurso “Ori€nta-te”, que fará a avaliação
das candidaturas e a seleção dos projetos vencedores.
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10. RESULTADOS E BOOTCAMP
Resultados
O Top 10 dos Grupos será anunciado através do site a 30 de Maio e de forma agregada, serão
contactados e convidados a participar no Bootcamp.
Nesta 3ª Edição será também apurado de entre os grupos que optem por desenvolver um
objetivo comunitário no seu trabalho, aquele que mais se distinguir nesse âmbito. Caso esse
grupo não faça parte do Top 10 dos Grupos, será também convidado a participar no Bootcamp.
Se o Top 10 dos Grupos tiver Ori€ntadores, estes também participam no Bootcamp.

Bootcamp “Ori€nta-te”
Previsivelmente decorre no formato de um dia, mas, tendo em conta o contexto atual, pode vir
a ser redefinido para um formato digital e ajustado para meio-dia. A data será anunciada
posteriormente e o programa incluirá:
•

Atividades e dinâmicas em grupo;

•

Apresentação dos desafios de cada grupo;

•

Anúncio dos vencedores do Concurso “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”.

11. PRÉMIOS
Grupos (Alunos e Professor)
ALUNOS
Top 10

1º Lugar

Diploma” Ori€nta-te”

PROFESSORES
Diploma Ori€nta-te

Viagem a Bruxelas, Bélgica (1)
Dia 1: ida para Bruxelas, passeio, jantar Igual aos Alunos
e dormida
ou Voucher Pousadas de Portugal
Dia 2: visita à Sede do Grupo Segurador
Pousadas & Collection Hotels - Seleção
Ageas e ao Parlamento Europeu
Luxury (2 pessoas, 1 ou 2 noites com
(Bruxelas)
Dia 3: Walibi Belgium Park e regresso a pequeno almoço) (4)
Lisboa
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2º Lugar

3º Lugar

Menção
Comunidade
1.
2.
3.
4.

MyCamp - Water Fun (experiência à
medida) (1) (2)
Igual aos Alunos
Dia 1: ida para o MyCamp (Cartaxo), ou Voucher Pousadas de Portugal
início da experiência e dormida
Pousadas Premium Check in (2 pessoas,
Dia 2: MyCamp, continuação da
1 ou 2 noites com pequeno almoço) (4)
experiência, seguida de visita aos
escritórios da Ageas no Parque das
Nações e regresso
Experiência Parque dos Monges
(Alcobaça) (1) (3)
Igual aos Alunos
Dia 1: visita aos escritórios do Grupo ou Voucher Pousadas de Portugal
Segurador Ageas em Portugal no
Pousadas Check in (2 pessoas, 1 ou 2
Parque das Nações e regresso
Dia 2: ida para o Parque – Atividades e noites com pequeno almoço) (4)
regresso
Diploma Menção Honrosa – Comunidade
(Grupo cujo trabalho se distinguir mais neste âmbito)

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 neste ponto 11.
Será atribuído um prémio a cada elemento do grupo vencedor (Alunos e Professor).

Escolas
Top 10
Grupos

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

Top 3
Grupos

Material Escolar de valor equivalente a 500€

Será atribuído um prémio a cada Escola dos 3 Grupos Vencedores.

Ori€ntadores
Com os 3
Workshops
Concluídos

Diploma de Ori€ntador

Considerações importantes
1. Devido ao contexto pandémico que vivemos atualmente, os prémios podem ser alterados caso não
possam ser realizados.
2. O 1º prémio (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.
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3. 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.
4. 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.
5. 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.
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.

12. ESTRUTURA DE APOIO - EQUIPA
O Concurso “Ori€nta-te” conta com uma Equipa que estará presente na Escola, nomeadamente
de formadores da Acessível Êxito Associação (promotora das Mentes Empreendedoras) que
garantem a realização das sessões de formação e que acompanham os Grupos 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.

Ori€ntadores
•

Para as sessões de formação: são membros da Equipa de Projeto, podendo também
vir abranger: Professores da Escola onde decorre o Concurso “Ori€nta-te” - Professores
das edições anteriores que aceitem o desafio; (ii) Estudantes Universitários,
selecionados pela Equipa de Projeto; (iii) Voluntários da Fundação Ageas. Todos os
professores e voluntários envolvidos contarão com o apoio da Equipa de Projeto para
desempenhar a função de Ori€ntadores. ;

•

Para acompanhamento remoto: feito por Voluntários da Fundação Ageas que
acompanham o desenvolvimento dos desafios, aconselhando e respondendo a dúvidas
dos Grupos.
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13. CONTACTOS
Para informações sobre o Concurso “Ori€nta-te” consulte o site www.concursorientate.pt ou
envie um e-mail para orientate@ageas.pt.

14. 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 tornandose 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.

BOA APRENDIZAGEM
E BOA SORTE

10

