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B
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Disserta
ação
o académ
mica ou
o tra
abalh
ho
de iinvesstigação no âmbitto da
a literracia
fina
anceiira, segur
s
rança soc
cial, reforrma
e po
oupa
ança

Regulamentto publicad
do em 04 de
d Julho d e 2018
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REGU
R
LAME
ENTO
O
1. Obje
etivos
1.

2.

O Instituto BBVA de Pe
ensões (“IBB
BVA”) instit ui
mio com o objetivo de premia
ar
um prém
anualmente, o(s) au
utor(es) de dissertaçã
ão
a ou de outro
o trabalho de
e investigaçã
ão
académica
original qu
ue incida so
obre o tema
a de literac ia
financeira, na óptica da
d poupanç
ça, segurançça
de
social e refforma, orienttado para a população d
Portugal. P
Pretendemos
s promover o aumento d
do
conhecime
ento da sociedade sobre
e os sistema
as
de pensõ
ões, atravé
és de informação e
transparên
ncia, para que os cidad
dãos possam
m
tomar a n
nível coletiv
vo e individual, decisõe
es
racionais e informadas sobre estas matérias.
destina-se a estudantes universitário
os
O prémio d
de licencia
atura, mestrado, pós-g
graduação o
ou
doutorame
ento, podend
do também ser atribuíd
do

3.

4.

5.

quando ap
plicável um p
prémio para o mentor ou
o
professor orientador.
o
Os trabalhos poderão ter por suporte as base
es
s promovida
as
de dados das sondaggens anuais
VA no âmb
bito dos se
eus trabalho
os
pelo IBBV
regulares de
d consulta ààs populaçõe
es de Portug
gal
e Espanha..
Os trabalho
os deverão tter sido conc
cluídos no an
no
lectivo da candidatura
c
ou no ano le
ectivo anterio
or
à candidatura ao prém io em causa.
o
de
ttrabalhos
ole
No
caso
de
índo
científica/a
académica eem que o autor
a
trabalh
he
no mesmo com um
m mentor ou
o professo
or
m-se ambos na atribuiçã
ão
orientador, consideram
o ponto 6. do
d
do prémio, conforme descrito no
presente re
egulamento..

2.
2 Trab
balhos
s adm
mitidoss
1.

2.

3.

4.

Os trabalhos deverrão ser re
edigidos em
m
er
português ou em inglês e poderão se
o que um auttor.
elaboradoss por mais do
Cada auto
or ou grupo
o de co-auttores apena
as
poderá aprresentar um trabalho em
m cada ediçã
ão
do prémio.
a,
hos poderão ter natureza teórica
Os trabalh
teórica e e
empírica ou
u apenas em
mpírica e nã
ão
poderão te
er sido previiamente pub
blicados, que
er
total quer p
parcialmente
e.
A dimensão dos trabalhos não pod
de ultrapassa
ar
as 150 páginas A4.

5.

6.

Os trabalhos deverão sser apresenttados de um
ma
mogénea en
ntre si, sen
ndo adoptad
da
forma hom
para efeito
os de envio ao júri, a se
eguinte form
ma
padrão: fo
ormato A4 branco, letra tipo Aria
al,
tamanho 10 pt, a esspaço e meio,
m
margem
gem esquerd
da
superior e inferior de 3 cm, marg
2,5 cm.
de 3,5 cm e direita de 2
Não serão
o admitidos trabalhos da
d autoria de
d
funcionário
os ou colabo
oradores do Grupo
G
BBVA
A.
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3.
3 Apre
esenta
ação dos
d trrabalhos
1.

2.

Os concorrentes deve
erão entrega
ar por correio
plar do seu trabalho, d
de
eletrónico um exemp
ónima (não devendo se
er indicado a
forma anó
autoria, p
professor orientador,
o
de
universidad
frequentad
da ou qualquer outra
a dado qu
ue
permita a identificação do(s) autor(es), em
m
mbro de cad
da
formato diigital, até 31 de Dezem
ano.
O
deve
se
er
entregu
ue
trabalho
m sumário executivo,
e
d
de
acompanhado de um
a onde se identifique o seu auto
or
uma carta
(autores) e respetiva
a afiliação, o título d
do
ação Anti-Plá
ágio por cad
da
trabalho e uma declara
abalho (em anexo
a
ao Reg
gulamento).
autor do tra
Deverão sser enviados
s, também em formatto
digital, o currículo pessoal e científico, o
niversidade, a
comprovattivo de inscrição na Un
morada e outros meios
m
de contacto d
do
concorrentte ou, se o trabalho fo
or de autorria

3.

coletiva, de cada um dos concorrentes. Nestte
o, deverá se r designado um “princip
pal
último caso
correspond
dent”, que assumirá a função de
d
representa
ação dos dem
mais autores para efeito
os
de comunicação, no âm
mbito da aprresentação do
d
N circunstâância de fig
gurar também
trabalho. Na
como can
ndidato ao prémio o mentor
m
ou o
professor orientador, d
deverá ser entregue
e
um
ma
o de orientaação assinad
da por este e
declaração
um comp
provativo d o seu vínculo com a
instituição de ensino un
niversitário.
mentos referridos nos dois
d
número
os
Os docum
anteriores deverão daar entrada no endereç
ço
bva.com, no
n
eletrónico aminhapeensao.pt@bb
prazo indiicado no n úmero um, contendo a
menção “P
Prémio IBBV
VA com a ide
entificação do
d
ano em cau
usa”.

4.
4 Júri
1.

2.

3.

O Júri do prémio, comp
posto por pelo menos trê
ês
ades, será nomeado
n
pe
elo Presidentte
personalida
do IBBVA. Um dos membros do Júri serrá
presidente.
nomeado p
o,
Cada mem
mbro do Júrri tem direito
o a um voto
tendo o resspetivo presiidente voto de
d qualidade
e.
Em cada rreunião do Júri será ela
aborada um
ma
acta. A ac
cta final exp
pressará o resultado
r
da
as
deliberaçõe
es tomadas
s, podendo ser dada a
conhecer a
aos concorrrentes que a solicitarem
m
com motivvo justificado
o. Fazem parrte integrantte
da acta todos os docu
umentos que contenham
m
s decisões d
de
elementos de fundamentação das
s do Júri sem
mpre que nã
ão
cada um dos membros
animidade na
a atribuição do Prémio o
ou
houver una
das Mençõ
ões Honrosas
s.
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5.
5 Crité
érios de
d ava
aliação
1.

2.

O presidente do Júrri efetuará uma seleçã
ão
s a concurso
prévia doss trabalhos submetidos
o,
propondo a exclusão dos trabalh
hos que, sem
m
o seu mérito
o científico, considere
c
nã
ão
prejuízo do
cumprirem
m o requisito de relevânc
cia e interessse
temático ssupramencio
onado. O presidente
p
d
do
Júri avalia
ará ainda se todos os trabalho
os
cumprem
emais
req
quisitos
d
de
os
de
dade.
admissibilid
O Júri dec
cidirá sobre a lista final de trabalho
os
admitidos a concurso com
c
base na
a proposta d
do
presidente.

3.

4.

O Júri, na apreciação
a
d
dos trabalho
os, tomará em
conta os se
eguintes asp
pectos:
a. Originalidade e qu
ualidade científica;
b. Forma
alismo e rigo
or metodológ
gico;
c. Clarez
za e qualidad
de da redação.
Será dada
a preferênciaa, na decisã
ão do Júri, a
trabalhos que tenham
m implicações relevante
es
as de literaciia financeira.
em matéria

6.
6 Prém
mio
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

O Prémio poderá ser partilhado por
p mais qu
ue
ho. Nesta circunstância
c
a, o valor d
do
um trabalh
prémio serrá igualmente dividido pe
elos trabalho
os
premiados e, dentro de
d cada um destes, pelo
os
respectivoss autores.
Poderão ainda serr atribuída
as Mençõe
es
ecuniário.
Honrosas, sem valor pe
divulgará publicamente a decisão d
do
O IBBVA d
Júri, e proc
cederá à entrrega do prém
mio.
Não haverá
á recurso da decisão Júri.
O valor tottal pecuniário do prémio
o é de 7.500
0€
(sete mil e quinhentos euros).
de existir um
m orientadorr do trabalh
ho
No caso d
premiado, haverá lugarr a um segun
ndo prémio, a
a trabalho d
de
si destinado e a título de incentivo ao
n valor total de 2.500
0€
orientação realizado, no
e
(dois mil e quinhentos euros).
publicará o trrabalho prem
miado até um
m
O IBBVA p
ano após a data de divulgação
d
da decisão d
do
oduzirá sobrre o mesmo, conteúdo
os
Júri e pro
destinadoss ao projeto
o A Minha Pensão, no
os

8.

9.

0.
10

11..

termos da respetiva lin
nha editorial e objetivos de
d
o.
divulgação
8. Para tal, o(s) autoree(s) do trabalho premiad
do
autoriza(m
m) a sua divu
d
ulgação e a produção de
conteúdos tendo o messmo por bas
se.
do
o
trabalho
o
premiad
do
O(s)
auttor(es)
disponibiliz
za(m)-se a p
participar em
m iniciativas de
d
divulgação
o do mesmo,, caso estas se venham a
concretizar, em moldees a acordar entre si e o
IBBVA.
Caso o Júri consiidere outro
os trabalho
os
mbito dos objetivos do
d
interessanttes no âm
prémio e bem
b
assim d
dos propósittos do IBBVA
A,
poderão estes
e
ser iggualmente divulgados
d
o
ou
servir de base
b
para prrodução de conteúdos no
n
âmbito da
as iniciativass de literac
cia financeirra
perseguido
os pelo IBBV
VA, em conc
creto junto do
d
projeto A Minha
M
Pensão
o.
No caso de falta d
de mérito absoluto
a
do
os
de
trabalhos admitidos a concurso, o Júri pod
deliberar não atribuir o Prémio.
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7.
7 Alteraçõe
es ao regula
r
amento
1.

O regulam
mento do presente Prém
mio pode se
er
alterado po
or iniciativa do
d IBBVA.

2.

A cada edição do prém
mio aplicam
m-se as regra
as
or na data de
d término do
d
que estiverem em vigo
prazo para candidaturaa

8.
8 Dúv
vidas e lacun
nas
1.

2.

Os candid
datos podem solicitar ao IBBVA
A,
através do
o telefone +351
+
213 117
7 556 ou do
o
endereço
electrónico
o:
nsao.pt@bbv
va.com ou do telefone
e
aminhapen
+351 213 117 556, es
sclarecimentos sobre ass
concurso.
regras do c
Os esclare
ecimentos prrestados pello IBBVA, na
a
ção de algum
m candidato
o
sequência de solicitaç
cial candidato, serão divulgadoss
ou potenc

3.

publicamente na págin
na eletrónica do IBBVA
A,
ço www.amin
nhapensao.p
pt.
no endereç
Compete igualmentee ao IBBVA resolve
er
ente todas as lacunas do presentte
oficiosame
Regulamen
nto, sem p
possibilidade de recurso,
com posterior divulggação públic
ca das sua
as
ções na pággina eletrónic
ca referida no
n
interpretaç
número an
nterior.
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DECLAR
RAÇÃO AN
NTI-PLÁGIO
O
u, _____________________________
_______________________________
______________________
_, declaro
o por
Eu
miinha honra que o trab
balho anex
xo é resulta
ado da inve
estigação que
q realizeii e reconhe
eço que ele
e será
an
nulado em c
caso de utillização de ideias
i
ou pa
alavras da autoria de outrem sem
m a devida identificaç
ção ou
au
utorização.
__________ , ___________
_
__ de ________ de 20 _____
_
____________
___________
__________________

[assinatu
ura conforrme docum
mento de id
dentificaçã
ão]

Tratamen
nto dos dad
dos pessoa
ais
s dados rec
colhidos no presente formulário
f
serão processados e armazenad
dos informa
aticamente
e e em
Os
suporte pape
el. O Institu
uto BBVA de
d Pensõess (“IBBVA”) é a entidade respon
nsável pelo tratamentto dos
ados pessoa
ais.
da
A informação
i
o fornecida será tratad
da e utilizad
da para efe
eitos de ava
aliação da ccandidatura
a, podendo ainda
ser utilizada p
para a finalidade de re
ecrutamentto e ponderração de um
ma eventuaal colaboraç
ção do titula
ar dos
ados com o IBBVA.
da
Os
s campos c
constantes
s da tabela são de prreenchimen
nto obrigatório. O não
o fornecim
mento dos dados
d
req
queridos d
determina a exclusã
ão do trab
balho e a impossibilidade de ponderação da eve
entual
co
olaboração do titular dos dados com o IBBVA
A.
adas para o
O IBBVA poderá transm
mitir os seus
s dados a so
ociedades subcontrat
s
os efeitos acima
a
referidos.
os termos d
da legislaçã
ão aplicáve
el, é garantiido ao titula
ar o direito de acesso
o, rectificaç
ção e atualização
No
do
os seus da
ados pesso
oais, media
ante pedido
o por escrrito dirigido
o ao IBBV
VA e remettido por correio
ele
etrónico para aminhap
pensao.pt@
@bbva.com .

