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REGULAMENTO

Torneio da Bolsa

Enquadramento

A Semana Global do Dinheiro “Global Money Week” (GMW) é um evento internacional que se realiza anualmente em finais 

de março e tem por objetivo sensibilizar os mais jovens para a importância das questões financeiras.

A GMW é uma iniciativa da Child & Youth Finance International (CYFI), uma organização sem fins lucrativos, sediada em 

Amesterdão (Holanda), e coordenada, a nível mundial, pela OCDE/INFE-International Network on Financial Education.

A participação na GMW é aberta a todas as escolas, instituições públicas, associações do setor financeiro e organizações 

não-governamentais. De acordo com a organização da GMW, em 2021, esta iniciativa envolveu cerca de 12 milhões de 

crianças e jovens em 109 países.

Cabo Verde, pelo 6º ano consecutivo, através do Banco de Cabo Verde (BCV), da Bolsa de Valores de Cabo Verde (BVC) e 

demais instituições parceiras em matéria de Educação Financeira, aderirá ao evento dando a sua contribuição para o 

desenvolvimento de um mercado cada vez mais dinâmico e inclusivo.

Neste âmbito, a BVC organiza a 2ª edição do “Torneio da Bolsa”, destinado a estudantes regulamente inscritos em cursos 

de licenciatura em Instituições de Ensino Superior estabelecidos em Cabo Verde.

1. Disposições Preliminares

1.1. O Torneio da Bolsa é uma ação exclusivamente educativa e formativa, destinada a estudantes universitários, sendo a 

participação voluntária e desvinculada da aquisição de qualquer bem, serviço ou direito.

1.2. Todos os estudantes participantes do Torneio da Bolsa devem estar devidamente vinculados a uma Instituição de 

Ensino Superior legalmente estabelecida em Cabo Verde.

1.3. A participação no Torneio da Bolsa requer a realização de Provas de Conhecimento em áreas Económicas e Financei-

ras, realizadas em 3 (três) fases, sendo a primeira designada de 1ª eliminatória, a segunda designada de 2ª eliminatória e 

a terceira denominada de finalíssima ou fase final.
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2. Entidade promotora:

O Torneio da Bolsa é uma iniciativa da Bolsa de Valores de Cabo Verde com o apoio de parceiros do Programa de Educação 

e Literacia Financeira em Cabo Verde.

3. Destinatários/público-alvo:

O Torneio da Bolsa é dirigido a estudantes universitários regulamente inscritos em cursos de Licenciatura em Instituições 

de Ensino Superior, públicas e privadas, estabelecidas em Cabo Verde.

4. Objetivos:

4.1. Estimular e promover a educação e a literacia financeira entre os estudantes universitários de Cabo Verde;

4.2. Incentivar o hábito de poupança e despertar a consciência da importância do investimento para a dinamização da 

economia;

4.3. Identificar, incentivar e promover jovens talentos.

5. Inscrição no Torneio da Bolsa

5.1. Para participação no Torneio da Bolsa é necessária a inscrição prévia e individual dos estudantes de Instituições de 

Ensino Superior, mediante o preenchimento da Ficha de Inscrição disponibilizada online no sítio www.bvc.cv e na página 

oficial do Facebook da BVC.

5.2. Só serão aceites as inscrições realizadas dentro da data limite fixada no Anúncio de Lançamento do Torneio da Bolsa 

2022.

6. Fases e calendário

6.1. O Torneio é dividido em 3 (três) fases que se realizarão conforme a descrição e a programação abaixo:

a) A primeira fase – 1.ª Eliminatória - consistirá na aplicação de uma prova online com um máximo de 20 questões, com 

objetivo de avaliar os conhecimentos dos participantes sobre o mercado de capitais e sobre a BVC. Esta prova é de carác-

ter eliminatório, passando à fase seguinte os 10 melhores classificados.

b) A segunda fase – 2.ª Eliminatória - consistirá na realização de um quiz de escolha múltipla com o objetivo de avaliar os 

conhecimentos dos participantes sobre o mercado de capitais. À terceira e última fase, passarão os 6 melhores classifica-

dos.
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c) A terceira fase – Fase Final ou Finalíssima - consistirá na realização de um quiz de escolha última e uma sessão de 

perguntas & respostas com objetivo de avaliar os conhecimentos dos participantes sobre o mercado de capitais.

6.2 O calendário das fases e provas será divulgado juntamente com o Anúncio de Lançamento previsto no ponto 5.2.

7. Provas

7.1 Prova da primeira fase

a) A prova da primeira fase será realizada online, através de plataforma EASY LMS, e conterá 20 questões – 19 questões de 

escolha múltipla e 1 questão de desenvolvimento. O participante terá no máximo 1 (uma) hora para fazer a prova.

b) Serão considerados 2 (dois) indicadores para pontuação da prova: acerto nas questões e tempo de conclusão. A cada 

acerto nas questões de escolha múltipla o participante receberá 35 (trinta e cinco) pontos e na questão de desenvolvi-

mento a pontuação máxima é de 50 pontos; a cada minuto não gasto (poupado) para realizar a prova serão acrescidos 5 

(cinco) pontos à pontuação total de acertos.

c) Na primeira fase, a prova poderá ser realizada nos laboratórios de informática das Instituições de Ensino Superior, na 

própria casa do estudante ou, ainda, em qualquer local com acesso à internet.

d) Os 10 (dez) primeiros colocados da primeira fase transitam automaticamente para a segunda fase.

e) A lista dos participantes selecionados para a segunda fase será divulgada até às 17h00 do dia útil seguinte ao da aplica-

ção da prova, no web site e na página de facebook da Bolsa de Valores de Cabo Verde, e comunicada aos participantes e 

às Instituições de Ensino Superior por correio eletrónico. Os participantes não selecionados e as respetivas Instituições 

de Ensino Superior serão igualmente notificados por correio eletrónico.

7.2 Prova da segunda fase

a) A prova da 2ªfase – quiz de múltipla escolha - será realizada nas instalações da Bolsa de Valores de Cabo Verde, através 

da plataforma Kahoot, que é uma plataforma de competição baseada em jogos interativos, mediante múltipla escolha ou 

indicação de verdadeiro ou falso.

b) Cada um dos 10 (dez) qualificados à segunda fase acederá à plataforma Kahoot através de smartphone, tablet ou com-

putador próprio com acesso à rede web, com a aplicação instalada, criando o seu perfil.

c) O código PIN de acesso ao quiz será partilhado pela Coordenação Geral do Torneio da Bolsa. 

d) Serão hospedadas e projetadas numa tela/projetor as perguntas e as alternativas de resposta, utilizando os participan-

tes os seus respetivos dispositivos para responder às perguntas. 

e) Serão realizadas 15 perguntas e cada resposta correta equivalerá a 1000 pontos. 
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f) O participante terá um tempo máximo para responder a cada pergunta. Ultrapassado o tempo, o participante não mais 

poderá responder à pergunta. O tempo utilizado para responder às perguntas será, também, critério de avaliação. 

g) O resultado será exibido em tempo real após o término prova. 

k) Passarão para a Fase Final, apenas os 6 melhores classificados. 

7.3 Provas da fase final   

a) As provas da fase final serão realizadas nas instalações da Bolsa de Valores de Cabo Verde e iniciam-se assim que 

terminar a segunda fase. 

b) A fase final consistirá na realização de um quiz de múltipla escolha e numa sessão de perguntas & respostas. 

c) O quiz de múltipla escolha será realizado, também, através da plataforma Kahoot. 

d) Cada um dos 6 (seis) qualificados à fase final acederá à plataforma Kahoot através de smartphone, tablet ou computa-

dor próprio com acesso à rede web, com a aplicação instalada, criando o seu perfil. 

e) O código PIN de acesso ao quiz será partilhado pela Coordenação Geral do Torneio da Bolsa. 

f) Serão hospedadas e projetadas numa tela/projetor as perguntas e as alternativas de resposta, utilizando os participan-

tes os seus respetivos dispositivos para responder às perguntas. 

g) Serão realizadas 10 perguntas e cada resposta correta equivalerá a 1000 pontos. 

h) O participante terá um tempo máximo para responder a cada pergunta. Ultrapassado o tempo, o participante não mais 

poderá responder à pergunta. O tempo utilizado para responder às perguntas será, também, critério de avaliação. 

i) O resultado será exibido em tempo real após o término do quis de escolha múltipla. 

j) Passarão para a sessão de perguntas & respostas apenas os 3 melhores classificados. 

k) A sessão de perguntas & respostas consistirá na colocação de 9 perguntas no total, 3 a cada participante, através da 

plataforma Pocker Wheel. 

l) O primeiro colocado na prova de escolha múltipla da fase final é o primeiro a responder, segue-se o segundo melhor 

colocado e, por último, o terceiro melhor colocado e assim sucessivamente. 

m) Cada pergunta valerá 500 pontos, correspondendo a resposta errada a 0 pontos e a resposta correta a 500 pontos.  

n) A Coordenação Geral apreciará as respostas dadas, decidindo-se pela pontuação a dar de acordo com a grelha de 

correções.  

o) Os resultados desta prova vão sendo exibidos na tela.

p) Em caso de empate, será feita uma pergunta a que os finalistas empatados devem responder por escrito, apreciando 

a Coordenação Geral as respostas dadas. Vence o finalista que tiver dado a resposta mais completa. Caso seja necessário, 

fazem-se perguntas adicionais, até se identificar o vencedor. 
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r) O candidato melhor classificado será o vencedor, seguindo-se o 2.º e 3.º lugar. 

s) O resultado final da competição será exibido em tempo real após o término da segunda prova. 

8. Premiação:  

8.1. O Torneio da Bolsa premiará os 3 estudantes melhor classificados. 

8.2. A divulgação dos premiados será feita pela Coordenação Geral do “Torneio da Bolsa 2022” assim que terminar a fase 

final.  

8.3. Os 3 melhores classificados receberão os seguintes reconhecimentos:  

a) 1° lugar - troféu personalizado e oportunidade de realização de um estágio na Bolsa de Valores de Cabo Verde, por um 

período de 6 (seis) meses, de acordo com o regulamento de estágio em vigor na BVC.   

b) 2° lugar - troféu personalizado e oportunidade de realização de estágio na Bolsa de Valores de Cabo Verde, por um 

período de 3 (três) meses, de acordo com o regulamento de estágio em vigor na BVC. 

c) 3° lugar – troféu personalizado e a quantia máxima de 20.000$00 (vinte mil escudos) a ser empregue na realização de 

uma formação junto de Entidade Formadora credenciada e estabelecida em Cabo Verde em área de interesse do partici-

pante. O pagamento do serviço será efetuado diretamente à Entidade Formadora. 

d) Os 6 melhores colocados da segunda fase receberão um certificado de finalista no Torneio de Bolsa 2022. 

e) Os 3 melhores colocados da terceira fase receberão um certificado de 1º, 2º, 3º classificado conforme a classificação 

obtida na final. 

f) Os Estabelecimentos de Ensino Superior dos 3 (três) melhor classificados na fase final receberão um certificado de 

homenagem.

9. Atribuições e Responsabilidades das Instituições de Ensino Superior participantes do Torneio da Bolsa  

9.1. As Instituições de Ensino Superior parceiras no Torneio da Bolsa deverão, entre outros: 

a) Divulgar amplamente entre os estudantes e professores, antes da aplicação das provas, o regulamento e o calendário 

da Torneio da Bolsa e estimular os estudantes a participar; 

d) Informar à Coordenação Geral do Torneio da Bolsa a ocorrência de qualquer falha de procedimento;  

e) Divulgar entre os participantes os resultados de cada fase, bem como o resultado final da premiação;  

9.2 A Coordenação Geral do Torneio da Bolsa estará à disposição para orientar as Instituições de Ensino Superior no que 

se revelar pertinente.   
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10. Atribuições e Responsabilidades da Coordenação Geral do Torneio da Bolsa: 

A Coordenação Geral do Torneio da Bolsa terá as seguintes responsabilidades:  

10.1. Planeamento e organização do projeto;  

10.2. Elaboração das provas e das grelhas de resposta;  

10.3. Disponibilização do Form Online para Inscrições; 

10.4. Disponibilização dos Portais/Plataformas para realização das provas das diferentes fases; 

10.5. Correção das provas;  

10.6. Envio das classificações das provas da primeira fase do Torneio da Bolsa. 

10.7.  Manutenção dos Portais/Plataformas atualizadas com informações sobre o Torneio da Bolsa. 

10.8. Direção e Coordenação dos trabalhos/provas da fase final. 

10.9.  Anúncio dos Resultados finais. 

10.10. Assegurar a entrega dos Prémios. 

11. Disposições finais  

11.1. A inscrição no Torneio da Bolsa implicará a tácita aceitação do presente Regulamento. 

11.2. A BVC não se responsabiliza pelos custos de deslocação e estadia que possam advir da participação no presente 

Torneio. 

11.2. As datas e horários pré-definidos para as provas são imutáveis e devem ser respeitados.  

11.3. As provas e seus respetivos conteúdos são propriedade da Bolsa de Valores de Cabo Verde. 

11.4. A Coordenação Geral do Torneio da Bolsa reserva-se o direito de adequar a premiação respeitante aos 2 primeiros 

classificados (1º e 2º Lugar) consoante o currículo escolar dos mesmos e as áreas de estágio concedidos pela Bolsa de 

Valores de Cabo Verde. 

11.5. Os casos omissos e as eventuais dúvidas referentes a este Regulamento serão esclarecidos e decididos pela Coorde-

nação Geral do Torneio da Bolsa, a qual funciona na dependência do Conselho de Administração da BVC. 

 

 

 


