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Lisboa, 07 fevereiro de 2018 – A Fundação Ageas vai contribuir para a promoção da 

literacia financeira na sociedade portuguesa através do projeto “Ori€nta-te” em parceria 

com as Mentes Empreendedoras. A iniciativa materializa o desafio de sensibilizar as 

camadas mais jovens para a necessidade de uma gestão financeira informada, para a 

poupança e preparação do futuro. Sob a forma de um concurso, o Ori€nta-te é dirigido 

a alunos e professores de 3.º Ciclo nos Concelhos de: Almada, Amadora, Barreiro, 

Cascais, Lisboa, Loures, Odivelas, Oeiras, Sintra e Vila Franca de Xira. 

Com o objetivo de desenvolver competências no público mais jovem e de forma prática, 

apelativa e consciente, os grupos participantes vão ter de responder a um desafio de 

forma criativa e aplicando os conhecimentos financeiros adquiridos ao longo do ano. Os 

10 melhores trabalhos terão acesso a um Bootcamp Ori€nta-te e destes, os 3 

vencedores verão o seu esforço recompensado com prémios. 

Para Célia Inácio, Presidente da Fundação Ageas: “Esta iniciativa enquadra-se num 

dos eixos estratégicos da Fundação Ageas, as Parcerias para o Impacto Social 

Sustentável, onde nos comprometemos a contribuir para um futuro melhor nas áreas da 

saúde, inclusão social e educação. Este programa de literacia financeira tem como 
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objetivo ajudar os jovens a preparar melhor o seu futuro nas questões económico-

financeiras e tem como ambição contribuir para a redução da taxa de endividamento no 

futuro da nossa sociedade. A promoção de uma maior cultura financeira, permite-nos 

continuar a ter um impacto positivo junto do público jovem em geral, com ou sem 

fragilidades sociais”.  

 

O evento de lançamento da iniciativa, decorre hoje dia 7 de fevereiro, das 9h30 às 

11h30, no Agrupamento de Escolas Carlos Gargaté, na Charneca de Caparica, vai 

contar com a presença do Secretário de Estado da Educação, João Costa e o do 

Vice-Presidente da Câmara Municipal de Almada, João Luís Couvaneiro. 

 

Saiba mais em: http://www.concursorientate.pt/ 

 

Vídeo promocional do concurso: 

 

https://youtu.be/VNpo3z34seQ 
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Sobre a Fundação Ageas  
A Fundação Ageas, lançada em Portugal em 1998, é uma Instituição Particular de Solidariedade Social 
(IPSS) que tem por missão apoiar a comunidade, promovendo o voluntariado corporativo e a solidariedade 
social, bem como desenvolvendo programas com impacto social. Pretende ser uma instituição corporativa 
que contribui para comunidades inclusivas e resilientes. Com o objetivo de aumentar o seu impacto social 
na comunidade, a Fundação Ageas estruturou um modelo estratégico baseado na construção de um 
ecossistema de parcerias de longo prazo, em torno de 3 eixos: voluntariado corporativo, empreendedorismo 
e inovação social e parcerias para o impacto social sustentável.  
 
Sobre o Grupo Ageas  
A Ageas é um grupo segurador internacional, sediado em Bruxelas, com 190 anos de experiência. Presente 
em 14 países da Europa e da Ásia, a empresa propõe soluções de seguros de Vida e Não Vida a milhões 
de Clientes Particulares e Empresas. A Ageas ajuda os seus Clientes a gerir, antecipar e proteger-se contra 
os riscos através de um conjunto alargado de seguros desenhados para responder às suas necessidades, 
presentes e futuras. A Ageas é um dos maiores grupos seguradores europeus e encontra-se entre os 
principais seguradores na maioria dos países em que está presente, contando com mais de 13.000 
Colaboradores A Ageas é uma empresa líder no ranking segurador português, operando desde 2005 
através de marcas reconhecidas como a Ocidental e a Médis, assim como de uma joint venture com o 
Banco Millennium bcp e juntando-se a Ageas Seguros e a Seguro Directo em 2016. 

 

Para mais informações: 

Catarina da Fonseca – cfonseca@atrevia.com | 914 027 468 

João Oliveira e Silva – josilva@atrevia.com | 914 027 388 

Inês Simões – inesmaria.simoes@ageas.pt | 964 898 172 
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