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Lisboa, 08 de julho de 2021 – Alertar para a importância de aprender a poupar desde muito 

cedo e saber como gerir um orçamento são alguns dos objetivos do projeto Ori€nta-te que conta 

já com a sua 3.ª edição e cujos projetos vencedores são finalmente conhecidos.  

Foi em dezembro de 2020 que este projeto de Literacia Financeira da Fundação Ageas, em 

parceria com as Mentes Empreendedoras, arrancou com a capacitação de 73 professores do 3º 

ciclo que replicaram, para mais de 1700 alunos, sessões com jogos e dinâmicas sobre literacia 

financeira. Ao serem seguidamente desafios a desenvolverem os seus projetos, mais de 500 

alunos submeteram um total de 100 trabalhos, refletindo a vontade crescente em aprender, 

desde cedo, a gerir as finanças e a poupar.  

A seleção dos três grandes vencedores foi divulgada a 7 de julho, num bootcamp em formato 

digital onde foram avaliados os pitch dos projetos do Top 10, por um Júri composto por Carlos 

Nunes, Executive Partner da Expense Reduction Analysts e Presidente da Direção da AAAFEP; 

Joana Castro e Costa, Executive Director do Leadership for Impact Knowledge Center na Nova 

SBE; Rui Bairrada, CEO do Doutor Finanças; Nelson Machado, CEO Vida e Pensões do Grupo 

Ageas Portugal João Machado, Presidente da Fundação Ageas; Afonso Mendonça Reis, Diretor-

Geral das Mentes Empreendedoras; entre outros.  

O primeiro lugar foi atribuído à Escola Padre Benjamim Salgado, de Vila Nova de Famalicão, o 

segundo lugar ficou para a Escola Básica e Secundária Soares Basto de Oliveira de Azeméis e 

em terceiro lugar a Escola Secundária Campos Melo da Covilhã, conquistando prémios como 

computadores portáteis, auscultadores bluetooth com proteção auditiva, e vales no valor de 
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80€ para aquisição de material escolar ou tecnológico, respetivamente, graças aos seus projetos 

e trabalhos ímpares na área da gestão financeira. Já a Menção Honrosa destinou-se à Escola 

Básica 2, 3 Visconde Chanceleiros de Alenquer que recebeu 1000€ da Fundação Ageas para 

apoio à Comunidade. Além disso, todas as escolas do top3 recebem 500€ em material escolar. 

 

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 projetos com impacto social sustentável. Saiba mais 

em: https://www.grupoageas.pt/fundacao-ageas 
 

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. 

 

Sobre o Grupo Ageas Portugal 

Fundada em 1824, a Ageas é um grupo segurador internacional com sede em Bruxelas e presente em 14 países da 

Europa e da Ásia.  A operar em Portugal, desde 2005, a Ageas aposta no país como um dos principais mercados, onde 

se pretende desenvolver, através de parcerias fortes e contribuindo para o desenvolvimento do país e da sociedade 

através da Fundação Ageas e ajudando os Clientes a gerir, antecipar e proteger-se contra riscos e imprevistos, para que 

possam viver o presente e o futuro com a máxima segurança e serenidade. A missão do Grupo Ageas Portugal é 

proporcionar uma experiência emocional e relevante na vida das pessoas, sendo um parceiro de referência nos seguros 

e o melhor local de trabalho para pessoas empreendedoras. Para isso, contamos com 1.281 Colaboradores e 2.722 

Mediadores para prestar um serviço de excelência aos cerca de 1.7 milhões de Clientes das várias marcas comerciais: 

Ageas Seguros, Ageas Pensões, Médis, Ocidental e Seguro Directo. Com o objetivo de diversificar o negócio e estar 

próximo dos seus Clientes, o Grupo Ageas Portugal vai para além dos seguros, disponibilizando uma oferta alargada de 

serviços através da Clínica Médis, Kleya, Go Far, Ageas Repara e Mundo Ageas. Para mais informações pode visitar o 

website, https://www.grupoageas.pt/, ou seguir a página de Linkedin, https://www.linkedin.com/company/grupo-ageas-

portugal/ ou Instagram, https://www.instagram.com/ageasgrupo/.  

 

Para mais informações: 

Helena Guia l hguia@atrevia.com | 926 728 293 
Sara Vinagre l svinagre@atrevia.com l 914 027 237 

Luís Neves Franco | luis.nevesfranco@ageas.pt | 911 098 743 

Rui Rijo | rui.rijo@ageas.pt | 926 756 900 
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