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Lisboa, 11 de abril de 2022 – O Ori€nta-te, projeto que pretende alertar alunos do 3.º Ciclo do 

Ensino Básico para a importância de poupar desde cedo e saber como gerir um orçamento, 

acaba de arrancar com a sua 4.ª edição. 

Após o sucesso dos últimos três anos, a iniciativa de Literacia Financeira da Fundação Ageas, 

volta a convidar as escolas de todo o país a ingressarem numa viagem de diversão e 

aprendizagem que irá decorrer até ao mês de junho. 

À semelhança das edições anteriores, haverá um desafio prático que os concorrentes deverão 

explorar e aprofundar. É-lhes pedido que definam objetivos, o seu orçamento e um modelo de 

poupança. Além disso, não devem esquecer-se dos imprevistos que possam surgir. 

Com os professores, será partilhado um toolkit com os conceitos e dinâmicas a aplicar em sala 

de aula, de forma a ajudar a explicar os conceitos base de literacia financeira. 

“Com este projeto pretendemos trazer aos professores e aos alunos, uma forma mais criativa 

de abordar os conceitos de literacia financeira. Em Portugal são temas que tendencialmente 

provocam alguma preocupação, mas acreditamos que é fundamental procurar novas formas de 

suscitar o interesse e a aquisição de conhecimento por parte dos jovens, por forma a garantir 

que são capazes de tomar decisões informadas sobre o seu futuro”, comenta Flávia Nobre, 

Responsável do Projeto Orienta-te.  

 

O desafio começa agora: Ori€nta-te 
arranca com 4.ª edição 

Os alunos do 3.º ciclo deverão dar azo à imaginação, criar objetivos e o 
orçamento de uma família. A equipa vencedora receberá uma viagem. 

 

http://www.concursorientate.pt/
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Em três edições, o projeto Ori€nta-te chegou a mais de 4.200 alunos de 70 escolas. A edição do 

ano passado ficou marcada por aquela em que mais trabalhos foram submetidos (100), 

refletindo a vontade crescente em aprender a poupar, desde cedo. 

Para participar na edição deste ano e ser um dos vencedores, o(a) professor(a) responsável 

deverá inscrever a sua turma ou grupo de alunos, aqui e submeter os trabalhos até ao dia 31 

de maio. 

O Diploma Ori€nta-te, o Selo Ori€nta-te e o Troféu Ori€nta-te serão atribuídos às escolas dos 10 

melhores Grupos. Destas, as escolas que ficarem no Top 3 receberão ainda material escolar no 

valor equivalente a 500€. O 1.º lugar (tanto para alunos como para professores) vai ganhar uma 

viagem de três dias à Bélgica, o 2.º e 3.º lugar uma experiência ao My Camp – Water Fun e ao 

Parque dos Monges, Alcobaça, respetivamente. 

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 

 

 

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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