1.ª Edição do desafio Ori€nta-te
entra na reta final
Bootcamp do Ori€nta-te realiza-se a 7 de junho na Escola Secundária Luís de
Freitas Branco em Paço de Arcos

Lisboa, 06 junho de 2019 – A primeira edição do projeto de Literacia Financeira da
Fundação Ageas em parceria com as Mentes Empreendedoras está a entrar na reta
final. A última fase do desafio, o bootcamp, realiza-se no próximo dia 7 de junho, na
Escola Secundária Luís de Freitas Branco, em Paço de Arcos.
Neste bootcamp os 10 melhores grupos farão o pitch de apresentação dos seus
trabalhos e o júri composto por Bárbara Barroso (Fundadora do Money Lab); Carlos
Nunes (Presidente da Direção da AAAFEP); Nélson Machado (CEO Vida e Pensões
do Grupo Ageas Portugal); Constança Casquinho (Docente da Nova SBE); Afonso
Mendonça Reis (Mentes Empreendedoras), entre outros, escolherão os 3 grandes
vencedores.
O Ori€nta-te, iniciativa que materializa o desafio de sensibilizar as camadas mais
jovens para a necessidade de uma gestão financeira informada para a poupança e
preparação do futuro, assume a forma de concurso dirigido a alunos e professores de
3.º Ciclo de escolas na Grande Lisboa. O desafio decorreu durante 2019 e contou com
a participação de cerca de 20 escolas de 7 municípios do distrito de Lisboa. Na fase
de capacitação 1395 alunos e 30 embaixadores (professores e alunos) participaram
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em 174 workshops, abordando temas como receitas, despesas e orçamento das
famílias, tendo sido submetidos 70 trabalhos de grupo a concurso.
Os três grupos vencedores têm direito a prémios: o terceiro classificado irá passar um
dia no “Parque dos Monges”; o segundo grupo recebe um fim-de-semana no parque
de diversões “My Camp”; e o grande vencedor irá viajar até Bruxelas para visitar um
Parque de atividades, o Parlamento Europeu e a sede do Grupo Ageas Internacional.
As suas escolas receberão 500€ em material escolar.
Vídeo promocional do concurso: https://youtu.be/VNpo3z34seQ

Saiba mais em: http://www.concursorientate.pt/
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 as Mentes Empreendedoras
As Mentes Empreendedoras são um programa de desenvolvimento de autonomia, proactividade e
liderança nos jovens e pretendem criar uma geração de líderes de serviço e cidadãos de impacto. De
Norte a sul do país, as suas principais actividades são o ciclo mentes empreendedoras, programa mentes
empreendedoras leadership fellows, a campanha Inspira o teu Professor e o Global Teacher Prize
Portugal. No total servimos mais de 5000 jovens por ano e levamos a valorização da profissão docente a
milhões de pessoas.
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Para mais informações:
Catarina da Fonseca – cfonseca@atrevia.com | 914 027 468
Joaquim Vicêncio – jvicencio@atrevia.com | 914 474 655
Inês Simões – inesmaria.simoes@ageas.pt | 964 898 172
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