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O Católica Porto Investment Club e o FEP Finance Club convidam os

jovens de todos os cursos e faculdades a participar numa experiência

formativa, em forma de concurso, onde o tema dominante é o

desenvolvimento e gestão de um portfólio.

São objetivos do concurso “ChampionChip” contribuir para fomentar, na

comunidade educativa, particularmente nos alunos, o uso crítico,

responsável e criativo dos meios de investimento, bem como o exercício

da liberdade de investimentos nas mais variadíssimas formas possíveis,

sejam elas digitais (carteiras de ações bolsistas) ou físicas (ouro).

O concurso “ChampionChip” é, atualmente, uma iniciativa promovida pelo

Católica Porto Investment Club (CIC) e pelo FEP Finance Club.

No início do “ChampionChip”, cada equipa participante recebe a descrição

do jogo (algo semelhante ao contexto descrito no artigo 3.º do presente

regulamento).

No início do concurso, a organização do evento poderá decidir não enviar

o documento completo do regulamento no qual constam as condições e

fatores de seleção previstos no artigo 8º. (com vista aos candidatos não

terem acesso prévio a estas informações). Contudo, a organização do

evento tem sempre de enviar um regulamento parcial.

Todo o equipamento necessário para a realização das tarefas -

computadores, dispositivos de comunicação - são da responsabilidade

dos participantes.

Durante a apresentação final o uso de telemóveis, tablets, iPads, laptops,

manuais e livros (tanto físicos, como formato ebook) é totalmente

permitido.

Durante a apresentação final, os participantes apenas podem ausentar-se

da sala mediante autorização da organização do evento (esta disposição

apenas é válida para a fase final).

Artigo 1.º: Tema do concurso

1.

Artigo 2.º: Objetivos e disposições gerais

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Vamos contar a história de um investidor secreto que pretende aplicar 2

milhões de euros no fundo de investimento “XPT Asset Management”

através da construção de um portfólio.

Os concorrentes serão Junior Portfolio Managers e ser-lhes-á atribuída a

tarefa de construir o portfólio. O melhor gestor será promovido e,

consequentemente, ganhará o concurso.

Os concorrentes devem ter em consideração que se trata de um

investimento de médio a longo prazo.

Vamos ter 2 fases eliminatórias, não havendo restrições de participação na

primeira fase, passando à segunda apenas 5 equipas.

São aceites candidaturas individuais e de pares.

Na primeira fase, procederão à gestão do portefólio com base no perfil

atribuído inicialmente. Na segunda fase serão adicionadas condicionantes

ao perfil dado inicialmente, pelo que as equipas devem proceder às

alterações necessárias para tornar o portefólio adequado às

condicionantes dadas. Esta segunda fase será contra-relógio, pelo que as

equipas terão bónus de pontuação (dados exclusivamente pelos jurados)

caso terminem as suas alterações e preparação do pitch antes das

restantes equipas participantes. No pitch final, incluído na seguda fase,

terão de explicar o que fizeram nas 2 primeiras fases e convencer o júri,

que representará o investidor secreto, sobre quem é o melhor gestor de

portfólio.

Os 3 vencedores terão direito a prémios (ainda a definir).

Artigo 3.º: Contexto

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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O prazo para a apresentação de candidaturas é 6 de março de 2022 (Fuso 

horário em Lisboa (GMT+1)).

As candidaturas devem ser enviadas através do preenchimento de um 

formulário que será publicado nas seguintes plataformas dos Clubes: 

Facebook: https://www.facebook.com/catolicaportoinvestmentclub/

Instagram: https://www.instagram.com/catolicainvestmentclub/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cat%C3%B3lica-porto- 

investment-club

Site: https://fepfinanceclub.org/

Facebook: https://www.facebook.com/FEPFinanceClub

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/fepfinanceclub~

Instagram: @fepfinanceclub

Artigo 4.º: Prazo para a entrega de candidaturas

1.

2.

  Para o Católica Investment Club:

a.

b.

c.

  Para o FEP Finance Club:

a.

b.

c.

d.

  3. Forms: forms.gle/qYTZQVT8W6EXsfjQ9

  4. Para quaisquer dúvidas ou problemas relacionados com as candidaturas

deverá ser enviado um e-mail para catolicainvestmentclub@gmail.com ou  

ffc@fepfinanceclub.org

Não existe um número limitado de candidaturas aceites.

Artigo 4.ºA: Número limite de candidaturas aceites

 

1.
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Os candidatos devem ser estudantes universitários de licenciatura ou

mestrado.

Os candidatos não podem ter mais do que 1 ano de experiência

profissional na área.

Os participantes podem candidatar-se tanto a título individual como em

grupo (equipas de 2 participantes no máximo).

Todas as candidaturas devem incluir as seguintes informações:

Só serão aceites as candidaturas apresentadas através do formulário em

linha.

O júri da competição é composto pelos seguintes membros, sendo que o

CIC e o FFC reservam-se no direito de proceder a todas e quaisquer 

 alterações, sempre que necessárias, sem aviso prévio:

Artigo 5.º: Requisitos de participação

 

1.

2.

3.

4.

        1) Nome completo

        2) Endereço de correio eletrónico

        3) Número de telemóvel

        4) Instituição de ensino e curso frequentado

Artigo 6.º: Admissibilidade de candidatura

1.

Artigo 7.º: Júri

 

1.

        1) Membro 1: Pedro Guerra

        2) Membro 2: Nuno Sousa Pereira

        3) Membro 3: João Caiano

        4) Membro 4: João Pinto

        5) Membro 5: Mário Carvalho Fernandes

 

        1) Conflitos;

        2) Consultas;

        3) Sanções;

        4) Prémios.

 

Quaisquer questões sobre deliberações e decisões extraordinárias podem

concentrar-se, entre outras, em qualquer um dos seguintes assuntos:

2.
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       5) Desqualificação dos participantes;

       6) Produtividade dos projetos/portfólios;

       7) Tempo gasto na prevenção/correção de erros de plataforma;

       8) Alteração dos critérios de apreciação e suas respetivas percentagens;

       9) Outros indicadores de desempenho, caso duas ou mais equipas

      10) Alteração dos membros do júri (incluindo possíveis vacâncias);

      11) Decisão sobre o regulamento parcial a enviar aos candidatos no início 

 3. As decisões são tomadas por maioria simples de votos.

 4. Em caso de empate na votação, em qualquer etapa, será dada preferência 

obtenham a mesma pontuação global vencedora;

do concurso.

aos trabalhos que preencham de forma mais completa as condições e

fatores de seleção mencionados no artigo 8º, ponto 4. e seguintes.

A avaliação dos portfólios é feita pelo júri do concurso.

O júri não é constituído apenas por elementos representantes de todas as

entidades parceiras.

Os vencedores do “ChampionChip” são selecionados num processo de

duas etapas. A organização do evento vai fazer uma pré-filtragem na

primeira fase. Na última fase, em caso de empate, a organização do

evento seleciona o vencedor.

A submissão da primeira fase é até 15 de Abril  de 2022 às 23:59, sendo

que o júri decidirá quais os participantes que continuam no concurso

tendo em conta os seguintes critérios:

Artigo 8.º: Processo de seleção

1.

2.

3.

4.

       1) Nessa primeira etapa os concorrentes devem preencher as seguintes 

(OMISSO)-Regulamento Parcial.

 5. A segunda fase terá lugar dia 13 de maio de 2022, nas instalações da UCP, 

condições e fatores de seleção:

sendo que o júri decidirá quais os participantes que continuam no

concurso tendo em conta os seguintes critérios:
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O dia das cotações e da taxa de câmbio de referência será o dia 19 de

abril 2020.

Ações (só bolsa europeia e americana);

Obrigações (soberana e corporativa – só bolsa europeia e americana);

Ouro;

ETFs (só bolsa europeia e americana);

REITs (só bolsa europeia e americana);

Depósitos a prazo não mobilizável antecipadamente (maturidade de 18

meses, indexado à inflação);

Depósito à ordem sem comissões.

     2) No respeitante à segunda etapa, os concorrentes devem preencher as 

(OMISSO)-Regulamento parcial

 6. A submissão do pitch é até 13 de maio, com hora ainda a anunciar, sendo

  

    3) No respeitante a esta fase, os concorrentes devem preencher as 

(OMISSO)-Regulamento parcial

 7. O júri selecionará os 3 vencedores nacionais no próprio dia da fase final, 13

Artigo 8.ºA: Data das cotações e das taxas de câmbio de referência

1.

Artigo 8.ºB: Tipos de Ativos aceites

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Artigo 9.º: Critérios de apreciação 

 

(OMISSO)-Regulamento parcial 

 

seguintes condições e fatores de seleção:

que o júri decidirá quais os participantes que continuam no concurso

tendo em conta os seguintes critérios:

seguintes condições e fatores de seleção:

de maio de 2022.
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Vai haver 3 equipas (individuais ou em grupos) vencedoras;

A equipa vencedora do “ChampionChip”, e consequente pontuação final, é

escolhida após a análise da pontuação das tarefas requeridas durante o

concurso (de acordo com os critérios do artigo 9º) e avaliação do pitch

final;

O júri, antes do início do evento, pondera o peso desses indicadores que

devem influenciar as decisões dos concorrentes.

Caso haja duas ou mais equipas com a mesma pontuação global

vencedora, o júri analisará outros indicadores de desempenho que

posteriormente transmitirá aos participantes.

Se houver duas ou mais equipas com a mesma pontuação, a organização

do evento selecionará o vencedor segundo os seguintes critérios (critérios

esses que serão aplicados sequencialmente e cumulativamente até que

uma única equipa seja identificada):

Os prémios para o primeiro, segundo e terceiro classificados ainda estão a

ser definidos.

Os prémios para os três melhores grupos/concorrentes serão entregues

pelos membros da organização do evento.

O júri pode deliberar a não atribuição de prémio em qualquer das

categorias, se considerar que os trabalhos dos concorrentes não têm a

qualidade suficiente.

 Artigo 10.º: Classificações

 

1.

2.

3.

4.

Artigo 10.ºA: Vencedores por Categorias

 

1.

       1) O vencedor será a equipa com a melhor média calculada a partir das 

       2) O vencedor será a equipa com a melhor pontuação nessa categoria no

 

       3) O vencedor será a equipa com a melhor pontuação geral na final.

 Artigo 11.º: Prémio 

1.

2.

3.

duas pontuações do meio do jogo nessa categoria;

final da segunda fase;
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O Católica Investment Club e FEP Finance Club, reservam-se no direito de

reproduzir o material dos concorrentes para fins de apresentação,

divulgação (tanto nas redes sociais, como na comunicação social) e

promoção do concurso.

Os autores de cada trabalho responsabilizam-se pelo seu conteúdo e

garantem que o mesmo é integralmente da sua autoria, salvaguardando

que o trabalho e a respetiva divulgação não infringem quaisquer direitos

de autor ou direitos conexos.

Os organizadores não podem ser considerados responsáveis pela

anulação, adiamento ou alteração do concurso, em virtude de

circunstâncias imprevistas, seja na aplicação utilizada para o desenrolar

do jogo, seja por circunstâncias de força maior.

Após a publicitação do evento e consequentes candidaturas efetuadas, o

Católica Porto Investment Club e FEP Finance Club reservam-se no direito

de alterar ou cancelar o “ChampionChip” devido a justas causas que

podem impedir o sucesso e a segurança do evento.

Consideram-se justas causas, a título de exemplo:

Instabilidade da plataforma utilizada para o efeito;

Reporte de falha de segurança registado e oficializado pela central da

plataforma utilizada;

Desastres;

Eventos naturais;

Greves;

Distúrbios de ordem pública.

Se o evento não puder ocorrer na data programada, devido a razões

alheias ao controlo da organização – englobam-se aqui as mesmas razões

previstas no artigo 13.º ponto 3, subponto a) a f) – mas for possível

remarcar para data posterior, uma nova data será agendada (caso os

participantes aceitem essa remarcação).

Artigo 12.º: Direitos de autor

1.

2.

Artigo 13.º: Responsabilidade no caso de cancelamento e/ou retirada

1.

2.

3.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

4.
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As equipas que perturbarem o jogo com qualquer comportamento

percebido como impróprio pelo júri ou pela organização do evento –

protestando, tentando observar de fraude - serão desqualificadas.

Qualquer participante ou equipa que desconsidere as regras descritas

neste regulamento será impedido de prosseguir com a competição, tanto

por decisão do júri como por decisão da organização do evento.

A participação no concurso implica a plena aceitação das normas do

presente regulamento.

Todos os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela

organização do evento.

Das decisões do júri e da organização do evento não cabe recurso nem

reclamação. 

Artigo 14.º: Situações excecionais

1.

2.

Artigo 15.º: Aceitação da regulamentação

1.

Artigo 16.º: Interpretação e integração de lacunas

1.

Artigo 17.º: Disposições finais

1- Tanto as decisões do júri, bem como as da organização do evento, sobre

qualquer aspeto do jogo, são supremas e definitivas.

1.

2- A organização do evento reserva-se no direito de rejeitar qualquer

candidatura que não satisfaça as condições do concurso.
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Todos os participantes do "ChampionChip" têm direito a um certificado de

participação de acordo com o seu grau de progressão no concurso. 

Email geral do CIC: general@cpinvestmentclub.com

Número de telemóvel: (+351) 938058866

Email geral do FEP Finance Club: ffc@fepfinanceclub.org

Número de telemóvel: (+351) 919124618

Todos os direitos reservados.

O Católica Porto Investment Club (CIC) e FEP Finance Club, detêm total

propriedade  autorial sobre o concurso “ChampionChip”, bem como todos

os demais materiais contidos neste documento, que apenas poderão ser

reproduzidos através de autorização expressa de ambas as autoridades

aqui descritas.

Todos os logotipos e demais materiais relativos a propriedade industrial e

direitos de autor ou conexos, utilizados ao longo do concurso, são de

propriedade do Católica Porto Investment Club (CIC) bem como de

ffc@fepfinanceclub.org5. que são protegidos pelas leis internacionais de

direitos autorais e todos os direitos são reservados.

Os dados contidos neste documento servem apenas para fins informativos.

O Católica Porto Investment Club (CIC) e o FEP Finance Club não se

responsabilizam por erros ou omissões neste documento.

A reprodução ou distribuição de imagens e/ou texto incluído nestas

páginas é autorizada apenas com autorização expressa das entidades

parceiras e se a fonte for mencionada claramente. Estas informações são

uma condição essencial para a autorização.

Este material está sujeito a alterações sem aviso prévio.

Os nomes de outros serviços e produtos mencionados neste documento

são marcas registadas, o que significa que os direitos são reservados

pelos respetivos proprietários.

Artigo 18.º: Certificado de Participação

1.

Artigo 19.º: Outras informações

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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A Católica Porto Investment Club e FEP Finance Club são responsáveis por

recolher e tratar os dados pessoais dos participantes (nome, sobrenome,

número de telemóvel, ciclo de estudos e endereço de e-mail, além de

outras informações de contato) que serão incluídos num arquivo

automatizado (Google Forms).

Todas as informações pessoais recolhidas destinam-se à gestão e

administração do “ChampionChip”, bem como à informação sobre novos

eventos e ações promovidas pelo Católica Porto Investment Club, FEP

Finance Club e pelos patrocinadores do Prémio do concurso

“ChampionChip”.

Artigo 20.º: Confidencialidade de dados pessoais

 

1.

2.
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