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PUBL I C I D A DE

A literacia financeira faz 
parte do nosso quotidiano 
e desempenha um papel 
determinante, não só 
para uma economia mais 
saudável como para uma 
sociedade mais informada 
do impacto das suas deci-
sões financeiras. 

A Fundação Ageas 
começa já a preparar o 
futuro dos mais novos, seja 
na gestão do orçamento 

PREPARAR O FUTURO
familiar, na percepção 
da poupança, nos inves-
timentos, no crédito ou 
no consumo, todos somos 
confrontados diariamente 
com formas de despender 
o dinheiro. E este é um 
tema que, à primeira vista, 
é pouco atractivo e de não 
é simples de abordar. Foi 
neste contexto que surgiu 
o desafio “Ori€nta-te”. 
O concurso promovido 
pela Fundação Ageas, em 
parceria com as Mentes 
Empreendedoras, visa 
contribuir para a promoção 
da literacia financeira na 
sociedade portuguesa. 
A iniciativa materializa o 
desafio de sensibilizar as 
camadas mais jovens para a 
necessidade de uma gestão 
financeira informada, para 

submetidos 72 trabalhos 
de grupo a concurso.

O concurso, dirigido a 
alunos e professores do 3.º 
ciclo, tem como objectivo o 
desenvolvimento de com-
petências no público mais 
jovem de uma forma prática, 
apelativa e consciente. 
Os grupos participantes 
tiveram de responder a 
um desafio pré-definido, 
aplicando os conhecimentos 
financeiros adquiridos ao 
longo do ano e usando 
também a sua criatividade. 
Os 10 melhores part i-
ciparam no Bootcamp 
Ori€nta-te onde fizeram 
um pitch de apresentação 
dos seus trabalhos perante 
o júri, colegas e professores. 

A  seg u nd a ed iç ão 
arrancou a 15 de Outubro 
na Escola Secundária de 
Carcavelos. Com o mesmo 
objectivo da primeira edi-
ção, mas ainda com maior 
ambição, esta será alargada 
a 16 concelhos: Almada, 
Amadora, Barreiro, Cascais, 
Lisboa, Loures, Odivelas, 
Oeiras, Sintra, Vila Franca 
de Xira, Espinho, Póvoa 
de Varzim, Vila do Conde, 
Vila Nova de Gaia, Covilhã 
e Fundão.  

 A primeira edição do  
Ori€nta-te começou a 
deixar a semente da literacia 
financeira, caminho que esta 
segunda edição ambiciona 
prosseguir e consolidar. 
Toda a informação em  
www.concursorientate.pt.
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a poupança e preparação 
do futuro. 

A primeira edição teve 
início em Fevereiro de 2019 
e até Junho contou com a 
participação de cerca de 20 
escolas de 10 municípios do 
distrito de Lisboa. 

Na fase de capacitação, 
1395 alunos e 30 embai-
xadores (professores e 
alunos) participaram em 
180 workshops, abordan-
do temas como receitas, 
despesas e orçamento 
das famílias, tendo sido 

A INICIATIVA “ORI€NTA-TE” 
MATERIALIZA O DESAFIO DE 
SENSIBILIZAR AS CAMADAS MAIS 
JOVENS PARA A NECESSIDADE DE UMA 
GESTÃO FINANCEIRA INFORMADA.


