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Condições de participação 
 
1. Objetivos 

 
A Fundação Ageas, em parceria com o NoCode Institute, criou o curso Descodifica-te para 
dar resposta à lacuna de skills digitais face à presente realidade no mercado de trabalho 
– necessidade de uma força de trabalho pronta para atuar face à crescente digitalização 
e automação, de Mulheres em fase de transição e em condições de maior vulnerabilidade 
face à dificuldade em fazer uma correspondência da COVID19.  

 
Este percurso de capacitação é desenvolvido no âmbito do Programa Escola de Impacto, 
uma escola prática que tem como propósito reduzir o risco de exclusão social de pessoas 
em situação de desemprego ou emprego precário, com o objetivo de tornar estas pessoas 
catalisadoras de mudança em projetos de impacto, para que possam multiplicar a sua 
influência e reintegrem o mercado de trabalho (seja por conta própria, seja por conta de 
outrem). 
 
Por sua vez, o Descodifica-te, está desenhado _para promover a requalificação 
profissional digital de mulheres em fase de transição e situação de vulnerabilidade. 
Baseia-se num programa de capacitação de No-Code ou programação visual, em que os 
participantes irão aprender e treinar competências digitais, num modelo pedagógico 
único e cultura colaborativa, com desafios, apoio e inspiração. Fá-lo-ão criando uma 
comunidade e promovendo a cooperação e entreajuda, bem como o networking, através 
de uma rede de parceiros. Assim, pretende-se: 

● Promover a empregabilidade através do aumento da capacitação em hard skills 
digitais e soft skills que consideramos essenciais para uma boa adaptação ao 
trabalho com programação (ainda que sem código) e à reintegração no mercado 
laboral atual – tais como problem-solving, resiliência e comunicação;  

● Aumentar a empregabilidade através da criação de portfolio de projetos digitais 
e com impacto; 

● Alargar redes de contactos, networking e comunidade de pessoas com 
objectivos comuns; 

● Aumentar a consciencialização, tamanho, influência, sustentabilidade e 
responsabilidade das empresas, garantindo o seu alinhamento com os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. 

 
2. Abordagem 

 
Este programa de capacitação online é desenvolvido em inglês básico na vertente de 
conteúdo assíncrono bem como nas sessões virtuais síncronas, mas com possibilidade de 
adaptação à língua portuguesa nas sessões de mentoria, pelo que, para participar, é 
necessário escolaridade mínima obrigatória e nível de inglês básico. 
A abordagem do Descodifica-te baseia-se nos seguintes princípios: 

• Inclusão – todos/as têm direito a uma nova oportunidade para encontrar outra 
carreira, seguir o seu caminho e ter acesso a educação, recursos e apoio; 
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• Cultura de crescimento – todos/as podem aprender e ter acesso à tecnologia e aos 
skills digitais crescentes no mercado atual, desde que tenham motivação; 

• Respeito, confiança, assertividade e promoção de uma comunicação não violenta; 
• Colaboração e trabalho em rede – todos/as se esforçarão para ter disponibilidade 

para networking, isto é, abertura para contactar e desenvolver redes de apoio 
(técnicas e pessoais);  

• Responsabilidade – todos/as trabalharão com consciência e em harmonia com 
desafios de impacto (igualdade de género, alterações climáticas, problemas 
sociais, etc), procurando o empreendedorismo sustentável e responsável, bem 
como uma contribuição para a resolução dos ODS. 

 
3. Destinatários 

 
O Descodifica-te destina-se a Mulheres com mais de 18 anos, que se encontrem numa 
fase de transição, em especial cuidadoras que estejam em situação de vulnerabilidade 
(como desemprego, trabalho precário, lay-off ou outro tipo de significativa redução do 
seu rendimento – e.g. subemprego, trabalho temporário, freelancing,...) ou que 
simplesmente aspirem e queiram melhorar a sua situação profissional. 
 
Sendo um programa de requalificação e aceleração de skills digitais, totalmente 
desenvolvido em formato digital e, portanto, à distância, as participantes poderão ser 
residentes de qualquer zona do país. 
 
Motivações Centrais: 

• Mulheres em fase de transição profissional e com talentos "subestimados", que 
pretendam melhorar a sua carreira na economia digital e reequilibrar a sua vida; 

• Com motivação para ultrapassar dificuldades e vontade de agarrar um novo 
desafio que pretende capacitá-las com novas competências digitais; 

• Tenham vontade e abertura para transpor as barreiras do mercado de trabalho 
atual. 

 
Requisitos de elegibilidade: 

• Identificar-se como Mulher;  
• Ter pelo menos 18 anos à data de inscrição, sem limite máximo de idade; 
• Ser de nacionalidade portuguesa ou residente em Portugal; 
• Escolaridade mínima (9.º ano completo); 
• Equipamento informático individual e acesso à internet (i.e., tablet ou pc/portátil); 
• Utilização na ótica do utilizador de ferramentas online de videoconferência (i.e., 

Zoom, MS Teams, ...) bem como ferramentas de partilha documentos em cloud 
(MS Teams, Google Docs, One Drive, …); 

• Nível de inglês básico; 
• Disponibilidade total para participar no programa de aceleração e 

desenvolvimento, com elevado nível de compromisso; 
• Ter vontade de aprender, ambição de crescer profissionalmente e a necessidade 

de melhorar a própria carreira de forma a aumentar as oportunidades de trabalho; 
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• E finalmente, ter disciplina, dedicação e tempo para investir no seu 
desenvolvimento profissional. Este programa é um mix exigente de 
autoaprendizagem, sessões conjuntas, desafios e trabalhos para completar de 
forma autónoma e em comunidade, com uma carga horária esperada de 10 a 20 
horas por semana. 

 
São incentivadas candidaturas de pessoas que: 
Estejam em situação de fragilidade na sua comunidade ou na sociedade em geral 
(minorias étnicas, refugiados, reclusos, discriminação com a comunidade LGBTQAI+, ou 
qualquer outro grupo que se encontre em risco de exclusão social). 

 
4. Candidaturas e comunicação 

 
Para se candidatar ao programa é fundamental, antes de mais, verificar se satisfaz os 
requisitos de participação. Fazendo parte dos destinatários (ver capítulo 3), se tem a 
disponibilidade e determinação para cumprir as obrigações adjacentes (ver capítulo 7), 
deve analisar se tem capacidade financeira para se sustentar durante o período de 
duração do mesmo – de forma a garantir que consegue levar o programa até ao fim. 
 
O passo seguinte é realizar a candidatura, através preenchimento e submissão do 
formulário disponível no website, dentro no prazo estipulado para tal. Uma vez submetida 
a inscrição, não é possível introduzir alterações à mesma. Assim sendo, reservamos o 
direito de desconsiderar todas as candidaturas que sejam apresentadas por outro(s) 
meio(s). 
 
No caso de ser elegível, a candidata receberá, via e-mail, mais detalhes sobre o programa 
– eventualmente, poderão ser-lhe pedidos esclarecimentos adicionais, como o 
agendamento de uma entrevista em formato online ou via telefone. 
Após o termino do período de candidaturas, em data a informar posteriormente, todos 
os candidatos receberão informação sobre a aceitação ou não da sua inscrição, bem como 
outros detalhes relativos à iniciação deste percurso de capacitação no Descodifica-te. 

 
 
5. Fases (por edição) 

 

 
 
NOTA: calendarização sujeita a alterações, por favor verifique a versão mais atualizada 
em https://escoladeimpacto.pt/descodifica-te/ 
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FASE 1: Candidaturas e Seleção 
Prazo das candidaturas: até dia 31 de agosto de 2022, às 23h:59min. 
 
Candidaturas: preenchimento do formulário online (disponível no website).  
A equipa de gestão do curso Descodifica-te – elementos das equipas da Fundação Ageas 
e do NoCode Institute – reserva-se no direito de solicitar quaisquer informações 
complementares e outra documentação para validação das informações constantes no 
formulário enviado eletronicamente. 
 
Comunicação:   poderá ser necessário contactar a candidata durante este período para 
pedido de preenchimento de informações em falta e/ou que suscitem dúvidas, assim 
como para eventuais entrevistas, podendo ser contatada por e-mail e/ou telefone. 
 
FASE 2: Inspiração – Digital Immersion Bootcamp 
Duração: 2 dias a meio tempo – datas a divulgar, durante setembro de 2022. 
Horário: das 9:30 às 13:30, com curtos intervalos. 
 
Benefícios para as participantes no Bootcamp: 

• Talks inspiracionais; 
• Recursos sobre tecnologia/ferramentas digitais, empreendedorismo, carreiras 

digitais e definição de objetivos; 
• Networking e acesso a uma comunidade online com objetivos em comum; 
• Formação e exercícios sobre desenvolvimento pessoal. 

 
Participantes: entre 50 e 60 pessoas. 
 
Comunicação: através de plataformas de comunicação (i.e., Zoom, MS Teams, ...) com a 
webcam sempre ligada e disponível. Além disso, trabalharemos com ferramentas digitais 
para desenvolvimento de programação visual (sem código = No-Code).   
 
FASE 3: Aceleração – NoCode Digital Skills & Digital Career Soft Skills  
Duração: 8 semanas de capacitação em programação visual/ No-Code e em aquisição de 
outras competências digitais. No início desta fase será disponibilizado aos/às 
candidatos/as selecionados o calendário de sessões. 
Horário: Duas sessões síncronas por semana, 3ªs e 5ªs das 17:30 às 19:30, com curtos 
intervalos. 
 
Participantes: entre 50 e 60 pessoas. 
 
A organização reserva-se no direito de alterar este número em quantidade superior, 
contactando as candidatas que submeteram a candidatura, de acordo com os critérios de 
seleção presentes neste documento. 
 
Benefícios das participantes: 

• 80 horas de formação em Programação Visual/No-Code; 
• Acesso a recursos assíncronos sobre programação visual/No-Code; 
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• Missões/desafios/trabalhos semanais;  
o Criação de uma dinâmica de trabalho e fomento de autonomia; 

• Mentoring individual assíncrono; 
• 20 horas de formação em Digital Career Soft-skills; 
• Workshops de autodesenvolvimento;  
• Sessões de group-peer coaching; 
• Autorreflexão através de journaling;  
• Networking e desenvolvimento de uma rede de apoio e contatos (Comunidade 

Descodifica-te). 
 
FASE 4: Incubação - Digital NoCode Project:  
Duração: 3 meses, em horário e frequência a definir.  
 
Participantes: entre 50 e 60 pessoas. 
 
Benefícios das participantes: 

• Estágio / Projeto prático em programação visual/No-Code; 
o Desenvolvimento de portfólio; 

• Sessões de Group Mentoring; 
• Peer-coaching quinzenal;  
• Mentoria ad-hoc; 
• Comunidade online + Networking;   
• Autorreflexão através de journaling; 

 
FASE 5: Reinserção no mercado de trabalho – Digital Career Relaunch Bootcamp  
Duração: 2 dias a meio tempo - janeiro de 2023 
Horário: das 9:30 às 13:30, com curtos intervalos. 
 
Benefícios para todas as participantes no Bootcamp: 
● Talks inspiracionais; 
● Recursos sobre tecnologia/ferramentas digitais, noções básicas de 
empreendedorismo, carreiras digitais e definição de objetivos individuais; 
● Networking e acesso à Comunidade online; 
● Formação e exercícios sobre desenvolvimento pessoal. 

 
 
6. Critérios de avaliação 

 
Seleção de Candidaturas 
Critérios de elegibilidade: identificar-se como sendo do género feminino, ter idade 
mínima de 18 anos, residir em Portugal, ter o mínimo de escolaridade obrigatória, um 
nível (compreensão e expressão) de inglês e informática básicos, e estar a atravessar uma 
fase de vulnerabilidade. 

 
Após validação destes critérios de elegibilidade as candidaturas serão avaliadas de acordo 
com o perfil de competências, motivação e experiência evidenciados. 
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De forma a apoiar esta avaliação faremos uma pré-seleção com: 

• Avaliação inicial do perfil, situação na qual se encontra e motivações da candidata; 
• Eventualmente, avaliação através de curta entrevista via telefone ou 

videoconferência;  
• Decisão final tomada conjuntamente pelas entidades responsáveis pelo percurso 

de capacitação (Fundação Ageas e NoCode Institute). 
 
Seleção para fase de incubação 
Critérios de avaliação: 

• Nível de envolvimento e participação no curso Descodifica-te, focado no reskilling 
através da capacitação em ferramentas digitais e No-Code skills = Ponderação 30% 

• Capacidade de trabalho e entrega de desafios/trabalhos = Ponderação 30% 
• Nível de envolvimento e participação neste curso da Escola de Impacto = 

Ponderação 30% 
• Avaliação contínua realizada pela equipa de gestão de ambas entidades 

responsáveis pelo curso + restantes formadores = Ponderação 10%. 
Nota: caso, por força de alguma circunstância haja lugar a alterações dos critérios 
anteriores, as participantes do curso serão informadas de imediato, via e-mail e/ou 
telefone. 

 
 
7. Obrigações das participantes 

Após seleção das candidatas, ser-lhes-á enviado um Código de Conduta, nomeando as 
suas obrigações enquanto participante e espelhando esta secção. O não cumprimento 
destes pressupostos impede a passagem à(s) fase(s) seguinte do curso (ver Capítulo 5) e 
pode levar à exclusão do Descodifica-te: 

• A candidata em nome da qual a inscrição foi feita deve ser a pessoa que está 
presente durante o desenrolar do período de formação. A seleção é pessoal e 
intransmissível; 

• A participante tem a obrigação de assegurar uma participação assídua no 
Descodifica-te: 

o É obrigatória a frequência no bootcamp. 
o Durante a fase de Aceleração é obrigatória a frequência nas sessões de 

capacitação. O não comparecimento compromete a passagem à fase de 
incubação e pode implicar a exclusão deste programa; 

o Deverá informar a organização, com a maior brevidade possível, sempre 
que não lhe seja possível estar presente na sessão online, justificando ao 
que se deve a ausência; 

• A participante deve ter webcam a funcionar e ligada, estando preparada para 
interagir e participar ativamente durante todas as sessões do programa; 

• A participante está motivada e compromete-se a entregar os exercícios e fazer as 
apresentações exigidas pelo curso; 

• A participante compromete-se a comunicar com a organização e responder aos 
questionários de satisfação/avaliação do Descodifica-te, mesmo depois de 
terminado, para fins de medição de impacto; 
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• A participação neste programa pressupõe a aceitação da obrigação de menção do 
apoio da Fundação Ageas e do NoCode Institute, para efeitos de divulgação da 
aquisição das ferramentas e competências adquiridas, bem como dos projetos 
desenvolvidos no âmbito do Descodifica-te – um curso da Escola de Impacto;  

• A participante deve respeitar o plano de comunicação, abstendo-se, durante a 
vigência do programa, de estabelecer ou desenvolver quaisquer contactos com a 
comunicação social relativamente a esta iniciativa de capacitação sem prévio 
consentimento da Fundação Ageas e do NoCode Institute; 

• A participante deve colaborar com a Fundação Ageas e o NoCode Institute na 
divulgação deste programa, disponibilizando-se, sempre que para tal for 
solicitado, a prestar depoimentos e fornecer informação sobre o seu projeto e/ou 
participação no curso, dando apoio para efeitos de produção de materiais de 
divulgação. 

 
 

8. Propriedade intelectual e industrial 
Os direitos de propriedade intelectual e industrial das ideias e/ou projetos das candidatas 
e participantes do Descodifica-te pertencem às mesmas. Ao submeter o formulário de 
inscrição, as candidatas concedem permissão à equipa de organização da Escola de 
Impacto, no que diz respeito ao curso Descodifica-te apenas, para utilização da 
informação não confidencial na sua atividade de promoção e divulgação. 
A organização não pode ser responsabilizada por qualquer violação de propriedade 
intelectual e industrial, uso indevido ou plágio por outro/a candidato/a, ou por entidades 
externas à organização. 

 
 
9. Confidencialidade 

As partes comprometem-se a manter sigilo sobre o conteúdo de todas as informações a 
que têm acesso durante a sua participação neste programa de aceleração. 
Designadamente sobre dados suscetíveis de afetar direitos de propriedade intelectual 
e/ou imagem, mesmo após o término do mesmo – exceto na medida do estritamente 
necessário para a execução da iniciativa, promoção e divulgação. 

 
 
10. Disposições Finais 

As avaliações realizadas nas diferentes fases têm carácter vinculativo, não havendo lugar 
a recurso das decisões tomadas. 
A organização não pode ser considerada responsável pela anulação, adiamento ou 
alteração do programa em virtude de circunstâncias imprevistas ou casos de força maior 
que lhe não sejam imputáveis. 
As situações omissas nas presentes condições de participação serão devidamente 
analisadas e definidas em conjunto, pelas entidades organizadoras do programa: 
Fundação Ageas e o NoCode Institute. 
A organização reserva-se no direito de, a qualquer momento, alterar as presentes 
Condições de participação, devendo, para tal, publicar uma versão revista no website da 
Escola de Impacto e informar as participantes da edição em questão via e-mail. 
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A participação no Descodifica-te implica, por parte das candidatas, a plena aceitação das 
presentes Condições de Participação e a renúncia a reclamações ou recursos, judiciais ou 
de outra natureza, relativamente a quaisquer decisões das entidades organizadoras. 
 


