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O Faz-Te Forward fez parte da primeira edição de 
Títulos de Impacto Social (TIS) onde a contratualização 
foi feita através da Estrutura de Missão Portugal 
Inovação Social. Este TIS foi lançado em julho de 2017 
e é implementado na região do Porto. 

A intervenção do Faz-Te Forward promove a entrada 
no mercado de trabalho de jovens NEET1 ou em risco 
de se tornarem NEET, através de atividades como 
formação em competências soft, de coaching e de 
mentoria. Em março de 2021 estavam registados 
50.906 jovens desempregados com menos de 25 
anos e 93.313 jovens desempregados entre 25 e 34 
anos. O desemprego jovem é um problema económico 
e social com elevadas externalidades negativas para a 
sociedade. Um dos objetivos do TIS Faz-Te Forward foi 
a validação de um modelo de intervenção alternativo 
no processo de aceleração da transição para o 
emprego deste grupo vulnerável. 

Os investidores no TIS Faz-Te Forward foram a 
Fundação Calouste Gulbenkian e a Deloitte Portugal. 
As entidades implementadoras foram a TESE 
(responsável pela implementação do projeto no terreno) 
e a MAZE (responsável pela monitorização e gestão de 
desempenho do projeto). A entidade responsável pelo 
pagamento dos resultados e reembolso a investidores 
é a Estrutura de Missão Portugal Inovação Social. 

A entidade pública responsável por acompanhar 
o projeto foi o Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I.P. O projeto contou ainda com o apoio e 
acompanhamento da Câmara Municipal do Porto. 

O Faz-Te Forward trabalhou com 150 jovens 
desempregados ou à procura de 1º emprego, 
divididos em 5 grupos. Os resultados contratualizados 
foram a integração no mercado de trabalho de 12 
participantes de cada grupo no período de 6 meses 
após o fim de cada edição e a manutenção da situação 
de emprego por um mínimo de 6 meses, de 6 jovens 
por grupo. 

A taxa de sucesso na entrada no mercado de trabalho 
foi de cerca de 47.3% (para uma meta de 40%) e a 
manutenção da situação de emprego durante 6 meses 
ocorreu em 24.1% dos casos (para uma meta de 20%).

O investimento total no projeto foi de 387 848,23 
€. Até ao momento foi aprovado o pagamento de 
90.7% deste investimento, estando ainda em falta a 
análise final e a aprovação dos últimos 3 pedidos de 
reembolso.

O presente relatório resume os principais 
acontecimentos e aprendizagens efetuadas ao longo 
dos três anos do projeto.

Sumário ExecutivoNota Introdutória

A Fundação Calouste Gulbenkian (FCG) tem 
consolidado um compromisso estratégico para com o 
desenvolvimento pessoal e profissional das gerações 
mais jovens. Por outro lado, tem procurado incentivar a 
utilização novas ferramentas de investimento no setor 
social de forma a aumentar a eficácia das organizações 
sociais que desenvolvem intervenções inovadoras.

Assim, no seguimento do investimento efetuado no 
primeiro Título de Impacto Social (TIS) em Portugal, em 
2015, a FCG deu continuidade a esse compromisso, 
investindo em mais quatro TIS, nomeadamente o Faz-
Te Forward, implementado pela TESE. 

Os resultados obtidos ao fim de três anos de 
intervenção, que superaram consistentemente as 
metas definidas de integração (40%) e manutenção 
(20%) no mercado de trabalho para todos os grupos 
de participantes do projeto, validam a metodologia do 

Faz-Te Forward, informando abordagens e programas 
ativos de promoção da empregabilidade.

O sucesso de um TIS não é binário. O cumprimento 
dos resultados contratualizados que permitiram o 
reembolso do investimento inicial é um indicador de 
sucesso. Ainda assim, o grande objetivo da Fundação é 
demonstrar mais-valias da utilização de instrumentos 
de contratualização por resultados – um modelo que 
permite apoiar as organizações do setor social de 
forma mais adequada, gerir de forma mais eficaz os 
recursos financeiros e incentivar o desenvolvimento 
de melhores políticas públicas. 

Luís Jerónimo,   
Diretor  
Programa Gulbenkian Desenvolvimento Sustentável 
Fundação Calouste Gulbenkian

1”NEET”, do inglês “Not in Education, Employment or Training”, refere-se a jovens que já não estão a estudar ou em formação mas que também 
não estão integrados no mercado de trabalho.
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Acrónimos

EMPIS Estrutura de Missão Portugal Inovação Social

Fazters Participantes no programa FFWD

FCG Fundação Calouste Gulbenkian

FFWD Programa de Empregabilidade Faz-Te Forward

IEFP, I.P. Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P.

MAZE MAZE Impact S.A.

PE Pedido de esclarecimentos

PO ISE Programa Operacional Inclusão Social e Emprego

PR Pedido de Reembolso

TESE TESE- Associação para o Desenvolvimento

TIS Título de Impacto Social

Introdução
O Faz-te Forward integrou a primeira edição de Títulos de Impacto Social (TIS) cuja contratualização foi feita 
através da Estrutura de Missão Portugal Inovação Social. 

Um Título de Impacto Social (TIS) é um tipo de contrato por resultados que utiliza financiamento de investidores 
sociais para cobrir os custos de implementação de determinada intervenção, neste caso, o Faz-te Forward. O 
setor público define, em conjunto com os parceiros privados, resultados concretos e mensuráveis a atingir e os 
investidores são reembolsados pelo seu investimento se, e só se, esses resultados forem atingidos. O Faz-te 
Forward decorreu na região do Porto entre julho de 2017 e janeiro de 2020.

O investimento de 387.848,23€ foi feito pela Fundação Calouste Gulbenkian e pela Deloitte Portugal. 
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Como 
correu a 
Intervenção?
Resposta rápida

A taxa de integração no mercado de trabalho foi de 47.3% e a taxa de 
manutenção da situação de emprego de 24%, ambas acima das metas 
definidas de 40% e 20%, respetivamente. A intervenção revelou-se eficaz 
e possibilitou aprendizagens face às políticas públicas de promoção da 
empregabilidade dos jovens.

Fotografia da 3ª Edição do FFWD. Fonte: TESE
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A Metodologia

A intervenção FFWD surgiu no contexto da elevada 
taxa de desemprego jovem em Portugal, no período 
de crise. Na zona Norte do país, a taxa de desemprego 
chegou a atingir 23,9%, dos jovens com menos de 25 
anos, aquando do lançamento deste título de impacto 
social.

A teoria da mudança do projeto prevê que a 
dinamização de atividades como coaching, 
formação em soft-skills e mentoria, aumente o 
autoconhecimento e autoconfiança dos participantes, 
assim como o seu capital social. A TESE investe ainda 
no desenvolvimento das competências pessoais, 
sociais e de procura de emprego dos participantes 
e o aumento do conhecimento dos mesmos sobre a 
realidade do mercado de trabalho.

A implementação do FFWD assenta em dois principais 
momentos (ilustrados no esquema da figura 1) a fase 
de candidaturas e a fase do programa de capacitação. 

Fase 0 - Fase de Candidaturas

A fase de candidaturas decorre ao longo de três 
meses e é composta por um período de candidaturas 
e um período de seleção dos Fazters. O período 
de candidaturas é composto por um conjunto de 
iniciativas que incluem o envio de emails e SMS para 
jovens pré-registados; publicações nas redes sociais 
do projeto; envolvimento de alumni na divulgação; 
distribuição de cartazes e folhetos e sessões e 
comunicados de imprensa. O subsequente processo 
de seleção dos participantes inclui uma triagem inicial 
do questionário submetido no website, uma sessão 
de esclarecimento, uma dinâmica de grupo e uma 
entrevista individual com cada participante.

Fase 1 - O programa

Cada edição do programa tem a duração aproximada 
de 5 meses. Inicia-se com um fim de semana em 
que todos os participantes estão juntos para se 
conhecerem e à equipa que os vai acompanhar ao 
longo do processo. O programa estrutura-se em 3 
componentes:

• Formação de grupo em soft skills (até 18 sessões 
por edição): dinamizadas por formadores 
convidados que trabalham competências chave 
para a capacitação para a entrada no mercado 
de trabalho. 

• Sessões individuais de coaching (entre 8 a 10 
sessões por participante, por edição): têm 
como objetivo promover o autoconhecimento e 
a capacidade de definição e de concretização 
de objetivos. 

• Sessões individuais de mentoria (até 5 encontros): 
proporciona a oportunidade de contato com 
um profissional experiente da área de interesse 
do Fazter, que partilhará conhecimentos e 
experiência.  

No fim do programa, a TESE dinamiza um segundo fim 
de semana com os participantes, o fim de semana de 
fecho, onde se partilham as aprendizagens recolhidas 
ao longo do programa. 

Na candidatura ao TIS estava prevista a realização 
de um open day, onde os participantes teriam a 
oportunidade de realizar networking com alumni 
do programa FFWD. Este evento acabou por não 
tomar lugar durante o TIS, dada a ponderação 
entre a exigência de preparação deste momento e 
a sua eficácia. Consequentemente, adotaram-se 
outras estratégias para partilha de experiências de 
Fazters  Alumni com outros jovens, nomeadamente 
nos momentos de divulgação e seleção do programa.

Intervenção

“O Faz-Te Forward reúne um conjunto de fatores diferenciadores que fazem com que seja um projeto de 
sucesso na promoção da inclusão profissional dos jovens, nomeadamente  a aposta no desenvolvimento 
das soft skills, do autoconhecimento e do networking. A utilização de metodologias não formais e a junção 
entre abordagens mais individualizadas que trabalham os desafios de cada jovem em particular (através 
do coaching e da mentoria) e abordagens de grupo, que reforçam a partilha, a identificação e motivação à 
participação são também fatores de sucesso. O Faz-Te Forward é um programa de capacitação à medida 
de cada um, que acredita no talento jovem!”

Joana Guimarães, TESE
Julho de 2020

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8

Fase 0
Divulgação de candidaturas 
e aplicação de critérios de 
elegibilidade

Fase 1

Fim-de-se-
mana de 
arranque

Formações

Coaching

Mentoria

Fim-de-se-
mana de 
fecho

Monotorização de resultados

Figura 1 Estrutura da intervenção. Faz-Te Forward 
Fonte: MAZE e TESE
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Intervenção
O Calendário

Figura 2 Calendário de execução do TIS Faz-Te Forward. Fonte: MAZE

2017 2018 2019 2020

Edição A. Data Limite 
da evidência 
de integração 
no mercado 
de trabalho

B. Data limite 
da evidência 
de manu-
tenção do 
emprego por 
um mínimo de 
6 meses

Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out

Edição 1 01/09/2018
(Resultado 1)

01/03/2019
(Resultado 3)

Edição 2 01/02/2019
(Resultado 2)

01/08/2019
(Resultado 4)

Edição 3 01/09/2019
(Resultado 5)

01/03/2020
(Resultado 7)

Edição 4 01/02/2020
(Resultado 6)

01/08/2020
(Resultado 8)

Edição 5 01/09/2020
(Resultado 9)

(Não se aplica)

Neste Título de Impacto Social, a TESE implementou 5 edições do Faz-Te Forward, de forma sequencial, entre 2017 e 2020. Cada edição teve 30 participantes, somando um total de 150 jovens. A cada edição estavam associados dois resultados: 
 A) Entrada no mercado de trabalho e B) Manutenção de emprego por um mínimo de 6 meses (com a exceção da edição 5). O FFWD não é uma intervenção a tempo inteiro e a procura de trabalho começa logo no início do programa. Por essa razão, a evidência de inte-
gração no mercado de trabalho começa a ser recolhida a partir da data de início da respetiva edição.

Período de candidatura
Período do programa

Data limite da evidência de integração no mercado de trabalho
Data limite da evidência de manutenção do emprego por um mínimo de 6 meses
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Análise de Dados
Candidaturas

Entre agosto de 2017 e outubro de 2019, o Faz-
Te Forward recebeu 664 candidaturas. Destas 
candidaturas, 79% foram consideradas elegíveis à luz 
dos critérios de seleção do TIS. Estes critérios incluem:

• Idade - compreendida entre os 18 e os 29 anos.

• Geografia - limitado a residentes na área 
metropolitana do Porto.

• Situação de emprego - jovens à procura de 
emprego ou estudantes finalistas de ensino 
superior ou ensino profissional com fatores de 
risco de se tornarem NEET.

A diminuição da taxa de desemprego jovem ao longo 
da implementação do título levou a uma diminuição 
no número de candidaturas. Para mitigar esta 
circunstância, a TESE promoveu um reforço nos seus 
esforços de comunicação, tanto presencial como 
online, para chegar a um maior número de potenciais 
participantes. Por outro lado, para diminuir a taxa de 
não comparência na sessão de esclarecimento, a TESE 

passou a enviar mensagens de texto para relembrar 
os participantes sobre a data e hora da sessão de 
esclarecimento.

Do total de candidatos elegíveis, 64% mostraram 
interesse em participar e estiveram presentes nas 
sessões de esclarecimento das várias edições. A partir 
daí, em média, 83% dos candidatos foram selecionados 
para a prova de grupo que serviu de ronda eliminatória. 
Um total de 235 candidatos foram chamados a 
participar em entrevistas individuais.

Os principais fatores de não elegibilidade dos 
candidatos foram a situação face ao mercado de 
trabalho (42% dos casos de não elegibilidade) e o 
prazo de conclusão da formação (que determinou 37% 
dos casos de não elegibilidade). Na edição três, após a 
seleção dos 30 participantes, ocorreram desistências 
que obrigaram a uma seleção de novos participantes 
após o início do programa.

O perfil dos candidatos

• 66% dos candidatos foram do género feminino;

• A idade média dos candidatos foi de 24,5 anos, seguindo uma distribuição normal dos 18 aos 30 anos;

• 88% dos candidatos eram de nacionalidade portuguesa, 4% de nacionalidade brasileira e os restantes de 
outras nacionalidades;

• 60% dos candidatos tinha quatro ou mais critérios prioritários;

• A maioria das candidaturas ao programa teve origem no Porto (38%), Espinho (13%) e Gondomar (11%).

Figura 4 Critérios prioritários dos candidatos. Fonte: MAZE, a partir de dados partilhados pela TESE.
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Figura 3 Estrutura da intervenção. Faz-Te Forward. Fonte: MAZE e TESE
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Os candidatos ao FFWD partilharam aquando da 
candidatura a existência de critérios prioritários, 
definidos pela TESE com base nos fatores que 
aumentam a probabilidade de um/a jovem ficar 
em situação NEET estudados pela EUROFOUND 
(2012).

Cerca de 23% era filho de pais com escolaridade 
igual ao inferior ao 9º ano e 20% beneficia ou já tinha 
beneficiado de ação social escolar ou universitária. 
Estes foram os critérios prioritários mais comuns nas 

candidaturas a todas as edições, sendo que apenas na 
4ª edição o benefício de bolsa de ação social ganhou 
relevo face à escolaridade dos pais. Ainda assim, cerca 
de 1/4 dos candidatos não apresentava qualquer 
critério prioritário na sua candidatura, o que não era 
uma fator eliminatório para a participação no programa.

Dos candidatos com critérios prioritários, 54% só tinha 
um critério 25% tinha dois critérios e os restantes 21% 
tinha três ou mais.
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Mais de metade dos candidatos tinha obtido ou 
frequentava a licenciatura à data de candidatura.

Quase um terço dos candidatos frequentava ou tinha 
terminado uma pós-graduação ou mestrado e apenas 
uma minoria tinha frequentado no máximo o ensino 
secundário ou um curso profissional. 

Este perfil de candidatos é coerente com a forte 
presença e divulgação do FFWD junto de universidades.

O perfil dos Fazters

Figura 5 Nível de escolaridade dos 
candidatos. Fonte: MAZE, a partir de 
dados partilhados pela TESE. Figura 7  Nível de escolaridade dos Fazters. Fonte: MAZE, a partir de dados partilhados pela TESE.

Ensino Secundário Licenciatura Mestrado

1%

29%

1%

14%

52%

3%

Ensino Básico
Ensino Secundário
Licenciatura

Pós graduação ou mestrado
Curso Profissional
Outro

Figura 6 Situação dos candidatos perante o mercado de trabalho. Fonte: MAZE, a partir de dados partilhados pela TESE.
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Figura 8 Situação perante o mercado de trabalho dos Fazters. Fonte: MAZE, a partir de dados partilhados pela TESE.

 %
 d

e 
ca

nd
id

at
os

 N
º d

e 
Fa

zt
er

s
 N

º d
e 

Fa
zt

er
s

“Conheci o Faz-te Forward numa apresentação no centro de emprego de Gondomar. Foi a Joana que fez 
a apresentação. Aquilo que me agradou no projeto foi o facto de ela nos dizer logo que o FFWD não nos 
garantia um trabalho, mas que nos dava ferramentas para conseguir chegar a esse objetivo. Ou seja, em vez 
de dar o peixe iam ensinar-nos a pescar. E isso foi o que me motivou a inscrever-me no projeto.”

Fazter, 4ª Edição
Agosto de 2020

Nas cinco edições dinamizadas pela TESE, no âmbito 
do TIS, participaram 150 participantes. 

Todas as edições contaram com 30 participantes, 
sendo que em média, 70% dos selecionados são do 
género feminino. 

A idade média dos participantes foi de 25 anos ao 
longo do projeto. 

Em termos de dispersão geográfica, o Porto é o 
concelho de residência mais proeminente entre os 
candidatos selecionados, seguido de Gondomar e 
Matosinhos. 

Cerca de metade dos participantes tinham mestrado 
aquando da participação no programa, 41% tinham 
licenciatura e os restantes 7% o ensino secundário 
completo. A categorização de Mestrado e Licenciatura 
inclui participantes ainda em frequência. 
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Os candidatos ao FFWD partilharam aquando da 
candidatura a existência de critérios prioritários, 
identificados pela TESE como sendo indicadores 
de um aumento de risco de desemprego juntos dos 
jovens. Estes critérios não correspondem exatamente 
aos critérios utilizados para classificar os participantes 
selecionados. 

No caso dos Fazters, 34% pertencem a agregados 
com baixo nível de rendimentos, uma categoria não 

incluída no processo de seleção. Outra característica 
predominante são Fazters pertencentes a agregados 
familiares monoparentais ou em situação de 
desemprego.

Vários fatores de risco assentam no princípio de que o 
meio em que crescem os jovens pode ter um impacto 
relevante na probabilidade de experienciarem uma 
situação de desemprego.

Conforme se poderia esperar, algumas características 
do perfil dos Fazters tiveram impacto na entrada no 
mercado de trabalho, após conclusão do programa. 
Para um p-value de 5%, conduziu-se um z-test pelo 
qual se verificou que as seguintes diferenças eram 
estatisticamente significativas:

• Os jovens oriundos do conselho do Porto tiveram 
mais sucesso na entrada no mercado de trabalho;

• Os Fazters com o ensino secundário tiveram 
menos sucesso na entrada no mercado de 
trabalho, enquanto que os jovens com o mestrado 

tiveram mais sucesso na procura de trabalho;

• A formação base em Tecnologia e Engenharia 
foi um fator promotor de sucesso na procura de 
trabalho.

É comum em projetos de empregabilidade que 
alguns fatores facilmente identificáveis demonstrem 
resultados mais favoráveis, é por isso importante 
garantir que este conhecimento não funciona como 
um incentivo para um enviesamento no processo de 
seleção dos participantes.

“Participei na 2ª Edição do Faz-Te Forward no Porto. Tirei psicologia e tinha o objetivo de trabalhar em psi-
cologia clinica mas estava a ter muita dificuldade em entrar para a ordem, por isso fui para um call center. 
Eu ia várias vezes à faculdade fazer formações e pensei que o FFWD me poderia ajudar a adquirir algumas 
competências que eu não tinha e a encontrar trabalho na minha área, despedi-me do call center e inscre-
vi-me no programa.”

Fazter, 2ª Edição
Agosto de 2020

Pertence a 
agregado familiar 
com baixo nível 
de rendimento 
(beneficiário de 
apoios sociais)

Pertence a 
agregado 
familiar 
monoparental 

Pais ou ascen-
dentes diretos 
do agregado 
familiar em 
situação de 
desemprego

n/a Pais ou ascen-
dentes diretos 
do agregado 
familiar com 
baixo nível de 
escolaridade

É imigrante 
ou descen-
dente de 
imigrantes

É Desem-
pregado/a 
de Longa 
Duração 
(DLD) 

30%

20%

10%

0%

Arquitetura, 
artes plásticas, 
audivisuais e 
design
5%

Outros
8%

Tecnologias e 
engenharia
35%

Ciências
5%

Direito, ciências 
sociais e serviços
10%

Economia, gestão e 
contabiliade

11%

Humanidades 
e línguas
16%

Dos particpantes que frequentaram o ensino superior, 
cerca de 35% têm formação na área de tecnologias 
e engenharia. A área das humanidades e línguas teve 
a segunda maior representação entre os Fazters 
com 16% dos candidatos com formação nesta área. 
As áreas de direito, ciências sociais e serviços, a 
par de economia, gestão e contabilidade tem uma 
representação semelhante entre os participantes. A 
expressão dos cursos artísticos aumentou a partir da 
3ª edição, sendo, no entanto, uma minoria dos Fazters 
que participaram no TIS.

A diversidade de perfis da formação dos Fazters pode 
ser vista como uma corroboração da versatilidade do 
programa FFWD e da importância da formação em 
soft-skills, independentemente da área de formação 
técnica dos participantes.

A maioria dos participantes encontrava-se à procura do 
primeiro trabalho há menos de três menos, era estudante 
ou estava desempregado há menos de 3 meses.

Figura 9 Área de Formação dos Fazters. Fonte: MAZE, a partir de dados partilhados pela TESE.

Figura 10 Fatores de risco dos Fazters. Fonte: MAZE, a partir de dados partilhados pela TESE.
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O Programa

Durante o decorrer do Faz-Te Forward, os participantes 
tiveram acesso a um conjunto de formações em 
competências pessoais, sociais e de empregabilidade, 
a sessões de coaching e a mentoria, focados na 
capacitação dos participantes para a entrada no 
mercado de trabalho.

De acordo com os critérios estipulados pela TESE, os 
Fazters devem participar em pelo menos oito sessões 
de Coaching.  Em média, os Fazters participaram 
em 85% de 8 sessões de Coaching. Em todos os 
grupos existiram, em média, quatro participantes que 
optaram por terminar antecipadamente as sessões 
de Coaching. Os motivos que estão na base desta 
decisão, foram essencialmente o

início de atividade profissional, que se refletiu numa 
menor disponibilidade e/ou interesse para o processo 
e a identificação pelo próprio em conjunto com a 
coach de que o processo não estaria a ser benéfico ou 
útil para o participante.

No âmbito das sessões de formação, a expectativa da 
equipa é de que os participantes estejam presentes 
em pelo menos dez, de um máximo de dezoito 
sessões de formação desenvolvidas ao longo de cada 
edição. As temáticas abordadas variam entre edições, 
mediante o interesse individual dos participantes e as 
necessidades na integração no mercado de trabalho. 
Apesar da variância que ocorre entre edições, todos os 
grupos abordam competências pessoais, sociais, de 
procura de emprego e competências para potenciar 
o aproveitamento máximo do programa. Em média, 
os Fazters participaram em 80% das sessões de 

formação.

As taxas de assiduidade variaram substancialmente 
ao longo das sessões de formação. Este facto foi 
analisado individualmente para cada edição e não se 
concluiu que esta variação se tenha devido à temática 
de cada formação. não se conclui se esta variação se 
deve à temática de cada formação.. Tal como acontece 
com as sessões de Coaching, à medida que os 
participantes são integrados no mercado de trabalho, 
a sua disponibilidade para participar nas sessões de 
formação diminui. Em alguns casos, também não foi 
possível garantir um consenso entre os Fazters de um 
horário em que todos pudessem participar o que, em 
algumas edições, implicou que nenhuma sessão de 
formação tivesse 100% de taxa de assiduidade.  

Ainda que todas as componentes do programa sejam 
optativas, a mentoria é aquela na qual se verifica um 
menor grau de participação dos Fazters, sendo que 
em média se verificou uma taxa de assiduidade de 
42%. Alguns dos jovens integraram o mercado de 
trabalho ainda antes da conclusão do programa, 
o que influênciou a participação nas etapas finais, 
nomeadamente a mentoria.

A assiduidade verificada é superior nas sessões 
iniciais de mentoria e apenas 22% dos participantes 
completam um total de 5 sessões.

A TESE conduziu um conjunto de questionários, no 
principio, meio e fim do programa para avaliar o impac-
to do FFWD na preparação dos Fazters para entrar no 
mercado de trabalho, recolhendo a opinião dos parti-
cipantes.

Dada a ausência de uma avaliação formal de impacto, 
foi importante recolher esta informação para entender 
a perceção de distância percorrida pelos participantes 
na sua preparação para procurar trabalho. 

Os resultados do questionário mostraram que no final 
do programa:

• 78% dos Fazters considerava ter um bom ou mui-
to bom conhecimento sobre o contexto profissio-
nal e da realidade do mercado de trabalho, con-
trastando com 19% no início do programa;

• 57% dos Fazters sentia-se totalmente preparado 
ou muito preparado para entrar no mercado de 

trabalho, comparando com 8% no principio do 
programa;

• 96% dos Fazters consideram que o programa 
contribuiu ou contribui muito para aumentar ou 
melhorar a sua preparação para a procura de em-
prego e entrada no mercado de trabalho;

• 99% dos Fazters avaliava o seu autoconhecimen-
to como muito bom e sendo capaz de progredir e 
melhorar de forma autónoma ou bom mas ainda 
a precisar de ser desenvolvido, comparando com 
72% no principio do programa;

• 99% dos Fazters avaliava a sua autodetermina-
ção como muito boa e sendo capaz de progredir 
e melhorar de forma autónoma ou boa mas ainda 
a precisar de ser desenvolvida, comparando com 
66% no principio do programa.
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20%

10%

0%

80% 

60%

40%

20%
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Avaliação Inicial
Avaliação Final

Avaliação Inicial
Avaliação Final

Figura 12 Resposta à questão: Relativamente à procura de emprego e entrada no mercado de trabalho, atualmente acho que: (n=141). Fonte: 
MAZE, a partir de dados partilhados pela TESE

Figura 13 Resposta à questão: Atualmente o conhecimento que tenho sobre o contexto profissional e realidade do mercado de trabalho 
da minha área de talento/interesse é:  (n=141). Fonte: MAZE, a partir de dados partilhados pela TESE
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Resultados

Os resultados 1, 2, 5, 6 e 9 referem-se à entrada 
dos participantes no mercado de trabalho e os 
resultados 3,4,7 e 8 à manutenção da situação de 
empregabilidade. (Devido a restrições técnicas sobre 
a data de fim do projeto, não foi contratualizada a 
manutenção da situação de empregabilidade para os 
participantes da última edição). 

É importante ressalvar que estes resultados não 
capturam a totalidade das entradas no mercado 
de trabalho. Em algumas situações não foi possível 
recolher a evidência necessária para comprovar a 
integração dos jovens no mercado de trabalho, e, por 
conseguinte, reportar esses casos como sucesso.

Até à data, a TESE cumpriu todos os resultados 
a que se propôs: em média  47.3% dos Fazters  

entraram  no mercado de trabalho, 7.3% acima 
do contratualizado. Relativamente à manutenção 
no mercado de trabalho, 24% dos Fazters 
mantiveram o emprego por 6 meses: 4% acima da 
meta contratualizada

A evidência para os últimos 3 resultados foi 
recolhida e reportada com sucesso mas ainda  
está a aguardar a análise técnica e aprovação.

Para os caso dos participantes que ingressaram no 
mercado de trabalho:

• 35,5% entraram na primeira metade do programa;

• 35,5% entraram na segunda metade do programa;

• 29,0%  entraram no mercado de trabalho após a 
conclusão do programa

Figura 14 Resultados de integração no mercado de trabalho. Fonte: MAZE

Figura 15 Média de dias entre cada momento chave do projeto. Fonte: MAZE, a partir de dados partilhados pela TESE.
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“Relativamente ao Coaching, 
o Coaching foi assim…uma 
descoberta! Foi uma experiência 
muito gratificante até porque tive 
a sorte de ser alocada a uma coach 
com quem me relacionei muito bem 
e ela desde o primeiro momento 
me fez perceber coisas de que eu 
nunca me tinha apercebido. A minha 
tomada de consciência não foi só de 
competências mas também de valores 
e características pessoais minhas, 
que me são tão inatas que nunca tinha 
olhado bem para elas. (..) Isso foi a 
grande mais valia e ao tomar essa 
consciência, também me permitiu vir 
a elucidar os possíveis caminhos que 
eu poderia escolher a partir dai.”
Fazter, 5ª Edição 
Agosto de 2020

Resultado contratualizado para integração no mercado de trabalho:
A. Integração no mercado de trabalho de 40% de cada grupo de participantes no período de 6 
meses após o final de cada edição. 
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A manutenção da situação de emprego por um período 
mínimo de 6 meses pode estar subestimada na recolha 
de contratos dado que a generalidade dos contratos 
apresentavam uma duração inicial de mais de 6 
meses, sendo inclusive  31% dos contratos recolhidos 
referentes a uma duração igual ou superior a 12 meses.

“Eu vejo o FFWD como o processo da borboleta: da lagarta depois abrir as asas. O FFWD foi isso para mim. 
Eu sentia que até tinha as competências, não as sabia era utilizar. E não tinha confiança para isso. O FFWD 
deu-me essa confiança.”

Fazter, 2ª Edição
Agosto de 2020

Para além da avaliação binária sobre a entrada no 
mercado de trabalho,  o tipo de  contrato obtido pelos 
Fazters dá alguma informação sobre a segurança ou 
precariedade dos trabalhos obtidos. A maioria das en-
tradas no mercado de trabalho ocorreram através de 
contratos de estágio (42%) ou contratos a termo certo 
(29%). Apenas uma minoria (7%) entraram no merca-

do de trabalho com a segurança associada a um con-
trato por tempo indeterminado. Em termos de  áreas 
de trabalho, aquelas com maior representatividade 
incluíram a indústria, a área tecnológica, o retalho (in-
cluindo retalho alimentar) e consultoria.

Figura 16 Tipo de contrato de Fazters inte-
grados no mercado de trabalho. Fonte: MAZE.

Figura 17 Áreas de trabalho de Fazters 
integrados no mercado de trabalho.
Fonte: MAZE.

Figura 18 Resultados de manutenção da situação de emprego por um período mínimo de 6 meses. Fonte: MAZE.

Figura 19 Duração dos contratos de Fazters integrados no 
mercado de trabalho. Fonte: MAZE, a partir de dados partilhados 
pela TESE.
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Resultado contratualizado para a manutenção no mercado de trabalho:
B. Manutenção da situação de emprego por um período mínimo de 6 meses, de pelo menos 20% 
dos participantes de cada grupo.
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Como correu 
a Parceria do 
TIS?
Resposta rápida

“Os parceiros do TIS, nomeadamente os investidores e o IEFP estiveram 
presentes ao longo do projeto, acompanhando numa base regular e 
partilhando reflexões em vários pontos do projeto. A MAZE teve um papel 
central na gestão da parceria e monitorização de resultados, acompanhado 
a TESE estrategicamente. “

Fotografia da 3ª Edição do FFWD. Fonte: TESE
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Estrutura

Um Título de Impacto Social (TIS) é um tipo de contrato 
por resultados que utiliza financiamento de investidores 
sociais para cobrir os custos de implementação de 
determinada intervenção, neste caso, o programa de 
capacitação Faz-Te Forward (FFWD). O setor público 
define, em conjunto com os parceiros privados, 
resultados concretos e mensuráveis a atingir e os 
investidores são reembolsados pelo seu investimento 
se, e só se, esses resultados forem atingidos.

No TIS FFWD, o projeto foi financiado pela Fundação 
Calouste Gulbenkian (FCG) e pela Deloitte. Este 
financiamento cobriu os custos de implementação 
do programa implementado pela TESE no Porto e 
de gestão de desempenho pela MAZE. Mediante o 
cumprimento dos resultados, a Estrutura de Missão 
Portugal Inovação Social (EMPIS) reembolsa os 
investidores. O custo total do projeto está estimado 
em €387 848,23 tal como o potencial reembolso 

aos investidores, colocando o teto da taxa interna 
de retorno para os investidores em 0%. É relevante 
ressalvar que os investidores têm um retorno 
indireto como resultado de um incentivo fiscal que 
permite reconhecer como gasto 130% do valor 
total despendido em cada período de tributação, 
independentemente do eventual reembolso futuro.

Em linha com o objetivo da intervenção, os indicadores 
de resultado, definidos para o TIS foram: 

1) Integração no mercado de trabalho nos 6 meses 
após o final do programa;

2) Manutenção da situação de emprego durante 
um mínimo de 6 meses;

 Estes indicadores enquadram-se numa das temáticas 
prioritárias para o Governo Português, identificada 
pela EMPIS.

Definição do pagador por resultado

A estrutura de pagamento por resultados deste proje-
to difere da arquitetura do mecanismo original. Neste 
caso, o pagador por resultados, a EMPIS, não é o par-
ceiro de setor público que beneficia do cumprimento 
dos resultados. A integração dos jovens no mercado 
de trabalho representa uma poupança direta para o 
Instituto de Emprego e Formação Profissional, o par-

ceiro que validou a relevância da intervenção do Faz-te 
Forward.

O facto do pagador por resultados não ser a entidade 
pública que beneficiou da intervenção limitou os in-
centivos para  garantir a integração em política pública 
das aprendizagens do TIS.

Ausência do avaliador independente

No processo de candidatura ao TIS, foi decidio 
com  o pagador por resultados que uma avaliação 
independente, com contrafactual, não se justificava  
enquanto despesa elegível do projeto, uma vez que a 
comprovação do cumprimento dos resultados estava 
assegurada através de evidência administrativa.

A ausência de uma avaliação independente limita 
muito as aprendizagens que se podem retirar deste 
TIS, uma vez que não existe um grupo de controlo 
comparável contra o qual seria possível averiguar a 
adicionalidade da intervenção. 

O Título de Impacto Social
Parceiro do Setor Público

Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P.

Organização Implementadora
TESE

Pagador por Resultados

Estrutura de Missão Portugal 
Inovação Social (EMPIS) 

Auditor Financeiro
Programa Operacional Inclusão 
Social e Emprego (PO ISE)

Intermediário
MAZE

Investidores
Fundação Calouste Gulbenkian
Deloitte Portugal

Valida a relevância da intervenção no momento 
de candidatura e contribui para a monitorização e 
gestão de desempenho do projeto.

Verificação do cumprimento dos resultados: 

Integração no mercado de trabalho até 6 meses 
após o fim do programa
Manutenção da situação de emprego por um 
mínimo de 6 meses (grupos 1 a 4)

Pagamento por resultados, 
mediante reembolso de 

despesas

Gestão da 
Parceria

Financiamento da 
gestão da parceria e 
análise de dados

Financiamento da 
Intervenção

Implementação do 
Faz-Te Forward

Comunicação do 
cumprimento dos 
resultados

150 jovens NEET ou em 
risco

Figura 20 Estrutura do Título de Impacto Social Faz-Te Forward. Fonte: MAZE

Fluxo de investimento
Fluxo de pagamento por resultados

Fluxo de serviços/informação
Parceria
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Pedidos de Reemboloso

A exigência do reporte financeiro associado aos 
pedidos de reembolso tem absorvido uma enorme 
quantidade de recursos das equipas da TESE e da 
MAZE. O atraso geral no reporte de resultados e 

pedidos de reembolso resulta essencialmente da 
exigência do reporte financeiro do projeto e de longos 
períodos de resposta por parte do PO ISE. 

O processo de pedido de reembolso

No contexto do fundo de pagamento por resultados 
da EMPIS, o reembolso do investimento depende não 
só do cumprimento dos resultados, mas também do 
reporte de todas as despesas incorridas durante o 
período de intervenção. Verificados os resultados, só 
é pago aos investidores o montante correspondente 
a despesas incorridas pelos prestadores de serviços 
(MAZE e  TESE) e consideradas elegíveis pelo PO ISE. 

O reporte físico e financeiro deste TIS é feito através da 
plataforma Balcão2020, a plataforma informática que 
gere todos os financiamentos associados a Fundos 
Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI). Para 
cada resultado atingido é feito o pedido de reembolso 
do montante associado. Em cada pedido de reembolso 
os prestadores de serviços têm de:

1. Reportar todas as despesas incorridas durante o 
período correspondente (encargos com pessoal, 
aquisição de bens e serviços e despesas gerais);

2. Prestar evidência adicional para uma amostra de 
10% dessas despesas até um máximo de 30;

3. Reportar sobre a execução física do projeto; 

4. Apresentar os comprovativos de resultado.

A Figura 21 ilustra o típico processo de pedido de 
reembolso.

A análise da evidência física da intervenção e validação 
do cumprimento do resultado é feita pela EMPIS. 
Cumprido o resultado, segue-se a verificação do 
reporte financeiro e elegibilidade de despesas pelo 
PO ISE. 

Aprovados os resultados e validado o reporte 
financeiro é feito o pagamento aos investidores, com 
ou sem redução de montante devido a despesas 
consideradas não elegíveis.

O pagamento contra despesas e reporte financeiro 
ao PO ISE é um requisito para o cumprimento dos 
regulamentos do Fundo Social Europeu, que financia 
parte do fundo de pagamento por resultados da EMPIS. 
No entanto, o nível de detalhe do reporte e auditoria 
financeira praticado nos pedidos de reembolso 
representa um processo burocrático intenso, que 
consome uma quantidade desproporcional do tempo 
das organizações envolvidas nos TIS. 

O reporte físico

O reporte dos resultados implica a recolha da evidência 
física que foi aprovada na candidatura do TIS. Para 
cada participante que atingiu o resultado esperado é 
necessário recolher: 

a) Comprovativo de situação inicial: declaração do 
IEFP que certifica que o/a participante se encontrava 
inscrito/a no centro de emprego na situação de 
desempregado/a e à procura de emprego.

b) Contrato de Participação Faz-Te Forward: 
Contrato assinado pela TESE e pelo/a participante 
que rege os termos da participação no programa.

c)  Certificado de Participação: Documento assinado 
pela TESE que certifica que o/a jovem completou o 

programa e indica o nº de sessões realizadas

d) Evidência de integração no mercado de 
trabalho: contrato de trabalho, estágio ou bolsa que 
certifique que o/a participante integrou o mercado de 
trabalho dentro do periodo de reporte do resultado

e) Evidência de manutenção no mercado de 
trabalho por um período mínimo de 6 meses: 
adenda ou renovação do contrato de trabalho 
submetido previamente ou recibos de vencimento. 
Apenas necessário no reporte de resultados relativos 
à manutenção a situação de emprego.

Reporte detalhado das despesas amostradas
São carregados no Balcão2020 todos os documentos que comprovam as despesas amostradas.

EMPIS verifica o cumprimento do resultado e faz eventuais pedidos de 
esclarecimentos via email ou telefone.

Resposta a pedidos de esclarecimento da EMPIS via email.

PO ISE verifica reporte financeiro e elegibilidade de despesas.

Figura 21 Processo de pedido de reembolso. Fonte: MAZE.

Aprovação do Pedido de Reembolso

Pagamento ao investidor maioritário

Resposta a pedidos de esclarecimento do PO ISE via email.

O Balcão2020 seleciona uma amostra aleatória 
de 30 despesas submetidas.

Reporte de todas as despesas

É carregado no Balcão2020 um ficheiro Excel com detalhe sobre todas as despesas 
incorridas durante o período correspondente ao resultado

Pré Submissão

Reporte detalhado dos resultados atingidos

É carregada no Balcão2020 informação quantitativa e qualitativa sobre a intervenção e resultado. É 
carregada a evidência de cumprimento de resultado. 

Submissão

Reinvestimento na TESE e MAZE (quando aplicável)*

Ações da TESE/MAZE
Ações dos investidores
Decisões da EMPIS/PO ISE
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Os Investidores

A Fundação Calouste Gulbenkian

A FCG  assumiu o papel de investidor principal, face 
à Deloitte, uma vez que foi responsável por investir 
a maioria do montante inicial (cerca de 94%). Esta 
posição determinou que a comunicação com a EMPIS 
e PO ISE fosse feita através da FCG. Também significa 
que é a FCG que recebe os reembolsos aprovados 
e os redistribui pelos prestadores de serviços e co-
investidor. A FCG assumiu ainda o adiantamento à 
TESE, em abril e novembro de 2019.

No início da década de 2010, com a crise financeira em 
Portugal, a FCG procurou investir em soluções focadas 
em promover empregabilidade jovem, dando resposta 
à “fuga dos cérebros” e  emigração em massa que 
se verificou, de Portugal para outros países da União 
Europeia. Para além da área temática, a intervenção 
da TESE tinha maturidade, um ponto crucial para 
experimentar este novo mecanismo financeiro.

Em suma, o investimento no TIS procurava:

1. Experimentar um mecanismo de financiamento 
inovador;

2. Trabalhar uma metodologia focada na promoção 
da empregabilidade jovem, sem interrupções e  
com o financiamento disponível, apenas focando 
na intervenção e nos resultados.

Segundo a FCG, estes objetivos foram parcialmente 
atingidos. Se por um lado, os resultados são 
animadores e indicam que a intervenção é útil e a 
metodologia é válida, por outro, o mecanismo de 
financiamento ficou aquém das expetativas. A forma 
como o TIS foi montado não lhe atribui a flexibilidade 
que devia ter, sobretudo dado:

• A rigidez da evidência necessária para 
conseguir comprovar um resultado. Ainda que 
seja necessário um maior volume de evidência 
para garantir se o projeto é ou não um sucesso, 
quando se avalia uma questão binária como a 
integração ou não no mercado de trabalho, este 
ponto complexificou bastante o processo de 
avaliação.

• A burocracia financeira.  O financiamento dos 
TIS acontece com base nas despesas incorridas 
pelos projetos, conforme é regulamentado pelos 
Fundos Europeus Estruturais e de Investimento 
sob a Autoridade de Gestão PO ISE. Isto acontece 
porque estruturalmente estes financiamentos 
se focam nas atividades desenvolvidas e não 
nos resultados gerados. Este formato de 
financiamento é anti-producente no caso de 
um TIS, por um lado porque coloca um esforço 
adicional nos prestadores de serviços e porque 
não possibilita incentivos para a otimização das 
estruturas de custos com base nos resultados 
que se pretendem atingir. 

“Relativamente à validade da intervenção, os próprios resultados apontam para isso. Tanto na integração 
no mercado de trabalho como na manutenção do próprio emprego, os resultados foram todos cumpridos. 
Tenho pena que a forma como os títulos estão estruturados não incentive as organizações a procurar resul-
tados melhores do que aqueles que foram contratualizados, porque há muita burocracia associada. Mas os 
resultados foram todos alcançados até ao momento, (…) o que nos indica que a intervenção é pertinente, 
ou seja, há várias aprendizagens que podemos retirar quando conseguimos detalhar mais a intervenção. 
Por exemplo, que tipo de perfil funciona melhor (se calhar há diferentes tipos de riscos que tomam um 
jovem NEET mais apto a receber a intervenção). É essa granularidade da resposta que o IEFP e os outros 
parceiros devem tentar perceber: de que forma é que ela funciona melhor e para quem.”

Francisco Palmares, Gestor de projeto no Programa Gulbenkian Desenvolvimento Sustentável da 
Fundação Calouste Gulbenkian
Abril de 2020

“O processo foi muito mais oneroso do que estava 

previsto à partida. Talvez a MAZE conseguisse 

fazer uma gestão de desempenho melhor com 

mais recursos dedicados ao projeto. Houve 

também alguma rotatividade dentro das equipas 

que complicou a processo de aprendizagem. Quer 

queiramos quer não, há um custo associado. Depois, 

a partir do momento em que começaram os pedidos 

de reembolso, perdemos a oportunidade de dedicar 

mais tempo à gestão de desempenho.”

Francisco Palmares, Gestor de projeto no 
Programa Gulbenkian Desenvolvimento 
Sustentável da Fundação Calouste Gulbenkian
Abril de 2020

Fundação Calouste Gulbenkian © Ricardo Oliveira Alves

“

”
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 “Tenho alguma curiosidade sobre como é que o Setor Público vai tirar proveito desta experiência, ou seja, a 
continuidade disto é importante. Não digo apenas monitorizar, ver como pode influenciar o futuro.”

Afonso Arnaldo, Sócio da Deloitte Portugal. 
Julho de 2020

A Deloitte

A Deloitte assumiu o papel de investidor minoritário, 
tendo sido ressarcida pelo seu investimento, 
maioritariamente depois do pagamento do R4, 
e o remanescente, no final do projeto. A Deloitte 
participou em todas as reuniões de parceiros do TIS, 
com diferentes representantes ao longo do projeto.

A Deloitte criou, no âmbito da estratégia de Corporate 
Responsibility da Deloitte Global, uma iniciativa 
denominada “PACT Fund” que financia projetos de 
intervenção na sociedade em Portugal e Angola, 
dinamizados por organizações sem fins lucrativos 
do terceiro setor.  Foi no âmbito desta iniciativa que 
surgiu o investimento do TIS.

A Deloitte desempenhou um papel fundamental no 
desenho de um incentivo fiscal associado aos TIS, 
permitindo que o investimento fosse equiparado a 
uma perda em sede de IRC com majoração fiscal 

de 130%. No principio do projeto foi discutida a 
importância de incluir um incentivo neste mecanismo 
de financiamento, dado que o reembolso não 
contemplava a possibilidade de lucro para o investidor 
em caso de sucesso.

A consultora defende que este, entre outros 
incentivos, são vitais para atrair mais investimento 
privado para este setor: “para que haja uma maior 
adesão, eventualmente uma desburocratização do 
peso sob o investidor principal é importante, o peso 
administrativo pode ser inibidor”.

Depois da participação no TIS FFWD, a Deloitte tornou-
se também investidor num outro TIS, no âmbito da 
EMPIS. Este tipo de investimento aparece como uma 
oportunidade muito interessante para a Deloitte, dada 
a possibilidade de reciclagem de capital, em projetos 
futuros, em caso de sucesso. 

O Setor Público

O Instituto de Formação Profissional, I.P.

O Instituto de Emprego e Formação Profissional, 
I.P. (IEFP) é o serviço público de emprego nacional e 
tem por missão promover a criação e a qualidade do 
emprego através de políticas ativas de emprego.

O IEFP teve vários representantes nas reuniões de 
parceiros ao longo do projeto, tendo estado presente 
na maioria das reuniões. Desde o princípio, o IEFP 
validou a relevância da intervenção no momento de 
candidatura. 

O IEFP, IP teve definidas as seguintes competências;

• Divulgação e promoção do projeto junto dos 
Serviços de Emprego e Formação Profissional 
pertencentes aos Concelhos da Área 
Metropolitana do Porto;

• Encaminhamento dos jovens, em situação de 
maior vulnerabilidade (jovens NEET ou em 
conclusão de formação residentes na área 
metropolitana do Porto (AMP), para o projeto; 

• Seleção dos jovens para os grupos a constituir;

• Presença em todas as reuniões de 
acompanhamento do projeto.

Segundo o IEFP, I.P foi possível comprovar a eficácia 
do projeto, na medida em que foi possível garantir a 
integração socio profissional da meta acordada dos 

participantes, em todas as edições.

A metodologia do Faz te Forward apresentou-se, 
segundo o parceiro, como uma solução inovadora e 
diferenciada em relação a outras já desenvolvidas 
pelo insituto. Isto porque, as respostas do IEFP têm 
visado essencialmente programas formativos de curta 
duração, pré-determinados, com uma componente 
de formação em contexto de trabalho de duração 
significativa, como forma de potenciar o acesso 
ao mercado de trabalho de um grupo etário com 
reconhecidas fragilidades e dificuldades de acesso a 
uma rotina profissional estável. 

O reconhecimento do valor social do projeto através 
da integração profissional de um público ao qual é, 
para o IEFP, IP, habitualmente, difícil ter acesso deverá 
potenciar a articulação das soluções tipicamente 
formativas com outras de cariz misto, com tutoria e 
coaching.

O contexto de imprevisibilidade associado à pandemia 
Covid-19 poderá condicionar a implementação de 
projetos desta natureza mas permite, por outro lado, 
fazer uma avaliação sustentada dos resultados do 
projeto e prever a replicação das suas principais 
características inovadoras noutras soluções 
formativas que venham a ser planificadas pelo IEFP, IP 
para este público alvo.

“O reconhecimento do valor social deste projeto resulta da sua capacidade de atração e integração 
profissional de um público que, pelas suas características, é, frequente e reconhecidamente, difícil de 
mobilizar. Deste projeto, reconhece-se a vantagem que resulta da articulação de soluções que combinem 
processos de formação profissional com outras de cariz misto, como a mentoria e o coaching. O atual 
contexto de imprevisibilidade poderá condicionar a implementação de projetos desta natureza mas 
permite, por outro lado, fazer uma avaliação sustentada do mesmo e prever a replicação das suas principais 
características inovadoras junto dos processos formativos que venham a ser planificados pelo IEFP, I.P. 
para este tipo de público.”

Conceição Matos, Diretora de Departamento de Formação Profissional do IEFP, I.P.
Dezembro de 2020
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Um Título de Impacto Social é um êxito, naturalmente, se 
as metas contratualizadas forem alcançadas. Esse é o 
indicador mais simples e mais imediato do impacto gerado 
pela intervenção. Significa que o Título foi bem desenhado, 
ajustado ao potencial da própria realidade e que a proposta 
é eficaz. Mas o seu êxito nunca se esgota nestes indicadores. 
Ele mede-se também, em última análise, pela sua capacidade 
de influenciar a evolução de respostas sociais sistémicas, 
gerando impactos mais amplos e fomentando metodologias 
de intervenção mais eficazes.

Filipe Almeida, Presidente da Estrutura de Missão Portugal Inovação Social
Fevereiro de 2021

A EMPIS

A Estrutura de Missão Portugal Inovação Social (EM-
PIS) é uma iniciativa pública que visa promover a 
inovação social e dinamizar o mercado de investi-
mento social em Portugal. Esta iniciativa mobilizou 
150.000.000€ do Fundo Social Europeu, no âmbito 
da Parceria Portugal 2020, para financiar 4 instru-
mentos, nos quais se incluem os Títulos de Impacto 
Social, para o qual existe um fundo de pagamento por 
resultados de 15.000.000€ 

Os TIS financiados pela EMPIS devem ter um valor mí-
nimo de 50.000 euros e atuar sobre uma das seguin-
tes áreas: inclusão digital, justiça, saúde, proteção so-
cial, educação e, no caso do Faz-Te Forward, emprego.  
O papel da EMPIS nestes mecanismos é de pagador 
pelos resultados contratualizados. O reembolso aos 
investidores ocorre mediante o cumprimento dos re-
sultados. O cumprimento dos resultados é avaliado 
pela equipa de avaliação técnica da EMPIS que veri-
fica que a evidência reunida valida o cumprimento do 
resultado contratualizado.

De acordo com a Portugal Inovação Social, o modelo 
de financiamento do TIS foi desenvolvido com o objeti-
vo primário de desenvolver projetos pioneiros com po-
tencial contributo para o desenvolvimento da política 
pública.

Sendo a aproximação aos órgãos de política pública 
um dos objectivos do TIS, a expectativa do consór-
cio recaía sobre o envolvimento da EMPIS no papel 
de moderador com o parceiro de setor público, neste 
caso, o IEFP, I.P.  Dada a atual estrutura da EMPIS, a 
equipa responsável pela moderação com o instituto 
público teria de ser a equipa de ativação, uma vez que 
para garantir a idoneidade do processo, a equipa de 
avaliação tem um contacto mínimo com a organização 
implementadora e o consórcio do TIS.

Uma vez que o Faz-te Forward integrou a primeira 
cohort de TIS da EMPIS, existe um conjunto de apren-
dizagens que consideramos relevantes para o futuro e 
que podem melhorar a articulação dos projetos com a 
EMPIS, bem como aumentar o potencial contributo de 
metodologias de sucesso para o desenvolvimento de 
política pública. Estas aprendizagens incluem:

Criar um ponto de contacto entre o consórcio e a equi-
pa de ativação da EMPIS para promover maior colabo-
ração entre os projetos e o outcome payer;

Desenvolver uma avaliação de impacto independente 
da avaliação do cumprimento dos resultados, da qual 
depende o pagamento dos reembolsos e a integração 
da metodologia;

Definir em conjunto um roadmap para integrar as 
aprendizagens do projeto, em caso de sucesso;

Promover uma relação mais próxima entre o instituto 
público responsável pela tutela da problemática e a 
organização implementadora.

Seria ainda importante considerar a abertura de calls 
temáticas que deem resposta a problemas prioritários 
em política pública de forma a garantir um alinhamento 
maior entre os resultados dos TIS e as prioridades do 
Governo. A abertura de calls temáticas tornaria tam-
bém mais fácil a criação de tabelas que determinem 
o valor a pagar por cada resultado, ligado ao custo do 
problema, e adotar a metodologia de custos simplifi-
cados para o pagamento dos reembolsos.

“

”
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Gestão de desempenho
De forma a garantir a gestão de desempenho do FFWD, 
a MAZE é responsável por implementar processos para 
gestão e monitorização de desempenho regular. Este 
acompanhamento permite que a MAZE comunique 
à restante parceria a evolução da implementação da 
intervenção e desenvolva estratégias de mitigação 
para os riscos do projeto.

Para além da gestão de desempenho prevista 
inicialmente, tendo em conta a exigência do 
reporte associado aos pedidos de reembolso, 
a MAZE apoia o FFWD e os investidores na 
preparação, revisão e submissão de documentos.

O processo de gestão de parceria ocorre em quatro 
categorias de interações: acompanhamento através 
do AidHound, pontos de situação com a equipa do 
FFWD, reuniões de parceiros e interações relacionadas 
com os pedidos de reembolso.

O AidHound é uma plataforma de gestão de dados 
desenhada para a área social. Esta plataforma é 
utilizada para registar, organizar e partilhar dados 
entre a TESE e a MAZE.

Acompanhamento através do AidHound

Frequência: Contínuo

Descrição: A equipa técnica do FFWD partilha informação codificada com a MAZE através da plataforma 
Aidhound. Esta informação inclui dados sobre o perfil dos candidatos, o perfil dos participantes selecionados, a 
participação de cada participante ao longo da intervenção e o resultado do processo do FFWD.

Por cada participante, a equipa da TESE preenche um mínimo de 30 formulários ao longo da intervenção (acrescido 
de um número variável de formulários de acordo com o número de sessões de mentoria em que o Fazter participa 
e caso mantenha a situação de emprego por 6 meses).

Esta informação permite analisar a intervenção ao detalhe.

Figura 23 Formulários preenchidos no 
AidHound por participante. Fonte: MAZE
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Acompanhamento AidHound

Pontos de situação (ad hoc)

Reuniões de Parceiros

Pedidos de Reembolso (ad hoc)

Figura 22 Estrutura de acompanhamento da intervenção Faz-Te Forward, exemplo ilustrativo. Fonte: MAZE.
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Mentoria - Sessões com 
mentores

Pontos de situação com a equipa da TESE

Frequência: previsto quinzenalmente, a decorrer sem periodicidade certa

Descrição: A MAZE recolhe e analisa informação relevante para operação, 
através de chamadas telefónicas com a TESE. Nestas chamadas telefónicas, a 
MAZE recolhe a perceção da equipa de terreno do decorrer da intervenção e a 
perceção sobre os riscos de cada acompanhamento individual.

Estes contactos são ainda úteis para planear e calendarizar responsabilidades 
relativas aos pedidos de reembolso.

Este contacto quinzenal não se tem verificado, o que representa um ponto de 
melhoria a implementar para melhorar a gestão de projeto.

Reuniões de parceiros

Frequência: 3 em 3 meses

Descrição: A MAZE dinamiza reuniões de 3 em 3 meses entre os investidores, 
TESE e Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P., para promover a 
comunicação entre os diferentes parceiros. Até à data foram realizadas 22 
reuniões de parceiros do TIS Faz-Te Forward (Ver figura 24 para mais detalhes).

Documentos externos preparados: Apresentação para reunião de parceiros

Interações relacionadas com os pedidos de reembolso

Frequência: Variável

Descrição: Associadas ao calendário de pedidos de reembolso, estão uma 
série de contactos extraordinários. 

A nível interno, estas interações incluem a responsável pela equipa técnica 
da TESE no Porto, a gestora do projeto. A nível externo, estas interações 
estendem-se à EMPIS e ao PO ISE. 

Tarefas realizadas pela MAZE:

 → Organização e verificação de evidência de resultado.

 → Preparação da apresentação resumo do resultado.

 → Consolidação da listagem de despesas associadas ao resultado.

 → Pré-submissão da listagem de despesas no Balcão2020. 

 → Preparação de tracker de evidência a recolher. 

 → Recolha de evidência relativa à MAZE.

 → Organização de evidência recolhida.

 → Submissão de evidência física e financeira no Balcão2020.

 → Articulação das respostas a pedidos de esclarecimentos feitos pela 
EMPIS e pelo PO ISE. 

Documentos externos preparados: Apresentação resumo do resultado; 
tracker de evidência financeira a recolher; guia de reporte financeiro nos 
pedidos de reembolso.
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Figura 24 Reuniões de parceiros 
realizadas. Fonte: MAZE.
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Resposta rápida

O mecanismo de financiamento TIS no contexto da EMPIS 
obriga a uma elevada complexidade de processos burocráticos. 
O reporte financeira ocorre mediante aprovação de despesas, 
após a verificação do cumprimento dos resultados. A morosidade 
na submissão e aprovação de pedidos de reembolso obrigou à 
restruturação do modelo financeiro do TIS.

Como correu 
o processo de 
Reembolso 
Financeiro?

Fotografia da 3ª Edição do FFWD. Fonte: TESE
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O Modelo Financeiro
Pedidos de Reembolso

Figura 25 Plano orçamental submetido em candidatura. Fonte: MAZE, adaptado do orçamento submetido em candidatura.

Pedido de Reembolso Período de Despesas a Submeter

Início Fim Total do Resultado

PR 1 01/06/2017 01/09/2018 162 528,00 € 

PR 2 02/09/2018 01/02/2019 60 261,10 € 

PR 3 02/02/2019 01/03/2019 14 790,35 € 

PR 4 02/03/2019 01/08/2019 62 125,35 € 

PR 5 02/08/2019 01/09/2019 8 886,05 € 

PR 6 02/09/2019 01/02/2020 61 155,30 € 

PR 7 02/02/2020 01/03/2020 6 968,84 € 

PR 8 02/03/2020 01/08/2020 8 183,80 € 

PR 9 02/08/2020 01/09/2020 2 949,44 € 

Totais 387 848,23 € 

O reporte Financeiro

 → O orçamento total aprovado para o TIS FFWD 
foi €387 848,23, distribuído em nove períodos, 
associados ao cumprimento dos nove resultados 
contratualizados. As despesas reportadas em 
cada pedido de reembolso devem corresponder, 
tanto quanto possível, aos respetivos montantes 
orçamentados.

Note-se que no caso dos TIS no contexto do fundo de 
pagamento de resultados da EMPIS, os investidores 
estão sujeitos a dois tipos de risco financeiro:

 → Como em todos os TIS, os investidores não são 
reembolsados caso os resultados não sejam 
cumpridos. 

 → Por outro lado, os investidores estão sujeitos 
a perdas devido a despesas cortadas pelo PO 
ISE. Sendo que o reporte dessas despesas e 
cumprimento de todas as normativas do PO ISE 
recaem sobre os prestadores de serviços e os 
investidores têm apenas controlo limitado sobre 
esse processo. 

Figura 27 Execução orçamental e aprovação de despesas pelo PO ISE.  
Fonte: MAZE, adaptado da informação disponível no Balcão2020 e Notificações de Audiência Prévia recebidas pelos investidores.

Orçamento Execução

Pedidos de 
reembolso

Total do 
Resultado

Despesas 
submetidas

Execução 
orçamental

Despesas 
aprovadas

Despesas 
cortadas

Resultado 1 162 528,00 € 162 527,86 € - 0,14 € 159 933,62 € 2 594,24 € 

Resultado 2 60 261,10 € 58 806,41 € - 1 454,69 € 58 756,30 € 50,11 € 

Resultado 3 14 790,35 € 12 501,62 € - 2 288,73 € 11 781,76 € 719,86 € 

Resultado 4 62 125,35 € 58 383,59 € - 3 741,76 € 58 365,72 € 17,87 € 

Resultado 5 8 886,05 € 6 829,99 € - 2 056,06 € 6 828,38 € 1,61 € 

Resultado 6 61 155,30 € 56 607,86 € - 4 547,44 € 56 266,30 € 341,56 € 

Resultado 7 6 968,84 € 9 970,08 € 3 001,24 € pendente de aprovação pendente de aprovação

Resultado 8 8 183,80 € 18 606,00 € 10 422,20 € pendente de aprovação pendente de aprovação

Resultado 9 2 949,44 € 5 447,92 € 2 498,48 € pendente de aprovação pendente de aprovação

Totais 387 848,23 €   389 681,33 € 1 833,10 € 351 932,08 € 3 725,25 € 

Rubricas Total 2018 2019 2020

Contribuição  
Fundo Social 
Europeu

€329.671,00 €138.148,80 €124.153,43 €67.368,77

Contribuição 
Pública Nacional 
(Orçamento de 
Estado)

€58.177,23 €24.379,20 €21.909,43 €11.888,60

Financiamento 
Público

€387.848,23 €162.528,00 €146.062,86 €79.257,37

Figura 26 Quadro da modalidade de financiamento do TIS. Fonte: POI SE
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Pedidos de Reembolso

Ao fim de três anos o TIS somou 389.681,33€ de 
despesas que representam uma execução orçamental 
de 1.833,1€ acima do que foi orçamentado para o 
projeto. 

Ao longo dos pedidos de reembolso, as equipas 
financeiras da TESE e da MAZE foram recolhendo 
aprendizagens que permitiram otimizar o processo 
de reporte. Um exemplo disso são as despesas 
incorridas num período de reembolso e pagas fora 
do mesmo, como é o caso recorrente das despesas 
de deslocação. É comum as despesas de deslocação 
serem submetidas apenas no final do mês e pagas 
apenas no mês seguinte. Se estes meses fizerem 
parte de períodos de reporte diferentes então estas 
despesas não serão elegíveis.

Como ilustra  a figura 27, a maioria dos reembolsos 
imputados pelo TIS correspondiam a uma sobre-
execução face ao valor orçamentado para cada 
reembolso.  

Apesar destas sobre-imputações, todos os resultados 
incorreram em cortes face ao valor que estava 
orçamentado. Os cortes verificados ocorreram 
sobretudo pelas seguintes razões:

• Incorreção ao nível do cumprimento do código 
dos contratos públicos, o procedimento Ajuste 
direto simplificado para a contratualização de 
serviços, quando o procedimento correto seria 
o do Ajuste Direto Regime Geral. Assim aplicou-
se uma correção de 10% ao valor da despesa 
apurada como elegível. Este corte foi recorrente, 
uma vez que a TESE não alterou os termos de 
contrato com prestadores de serviço, ao longo da 
intervenção;

• Submissão de despesas respeitantes a um 
período diferente ao do atual resultado.

 

Os atrasos na submissão dos pedidos de reembolso

O Pedido de Reembolso 1 foi submetido na altura 
prevista, mas o pagamento foi feito com sete meses 
de atraso, face à calendarização. 

O Pedido de Reembolso 2 foi submetido com seis 
meses de atraso, face à calendarização prevista, e o 
Pedido de Reembolso 3 foi submetido com um atraso 
de 11 meses, face à calendarização. 

Todos os pedidos de reembolso subsequentes têm 
tido atrasos de submissão na ordem dos 5/6 meses.

Estes atrasos deveram-se maioritariamente à 
complexidade do processo de reporte e a alterações 
de estrutura nas equipas de gestão tanto da TESE 
como da MAZE. Sendo este um processo conjunto por 
parte dos prestadores de serviços, que obriga a várias 
iterações. 

No caso dos  reembolsos 1 e 5 houve tentativas de 
submissão prévias, canceladas por erros de reporte. 

No caso dos Pedidos de Reembolso 3 e 4 a 
verificação do resultado por parte da EMPIS demorou 
respetivamente 1 e 2 meses, tendo o processo de 
verificação financeira demorado entre 4 e 5 meses.

A demora da análise financeira reflete a capacidade de 
resposta do PO ISE (de acordo com a própria entidade), 
bem como a grande quantidade de documentação que 
foi necessário reunir para dar resposta aos pedidos de 
esclarecimento efetuados.Vanessa Mendes, TESE. 

Julho de 2020

“Os Títulos de Impacto Social foram divulgados como 
um mecanismo de financiamento de pagamento 
por resultados o que, na realidade não corresponde 
totalmente ao que acontece na prática. Os TIS baseiam-
se no que era um mecanismo de financiamento comum, 
o mecanismo de pagamento com base em despesas 
incorridas e pagas, e acrescentam a este mesmo 
mecanismo de financiamento, um mecanismo de 
pagamento por resultados. Criando, assim, uma dupla 
camada e uma dupla complexificação do processo 
de reporte. A dupla camada concretiza-se também 
no reporte a duas entidades diferentes: reportamos à 
EMPIS e ao PO ISE. Sentimos que esta complexificação 
acaba por consumir muito mais tempo e muito mais 
recursos, quer humanos, quer financeiros, quer a nós 
TESE, quer aos parceiros, quer aos próprios organismos 
intermédios.”
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* Até à data de fecho deste relatório, os pagamentos relativos aos pedidos de reembolso 6, 7, 8 e 9 ainda não tinham sido feitos.

Pedido de Reembolso 1 Pedido de Reembolso 2 Pedido de Reembolso 3 Pedido de Reembolso 4 Pedido de Reembolso 5 Pedido de Reembolso 6 Pedido de Reembolso 7 Pedido de Reembolso 8 Pedido de Reembolso 9

Set18 Submissão do PR1

Out18 Submissão do PR1

Nov18 Pagamento do PR1

Dec18

Jan19

Fev19 Submissão do PR2

Mar19 Submissão do PR3

Abr19 Pagamento do PR1 Pagamento do PR2

Mai19 Pagamento do PR3

Jun19

Jul19

Ago19 Submissão do PR4

Set19 Submissão do PR2 Submissão do PR5

Out19 Pagamento do PR4

Nov19 Pagamento do PR5

Dez19

Jan20

Fev20 Submissão do PR3 Submissão do PR6

Mar20 Pagamento do PR2 Submissão do PR7

Abr20 Pagamento do PR6

Mai20 Submissão do PR4 Pagamento do PR7

Jun20

Jul20

Ago20 Pagamento do PR3 Submissão do PR8

Set20 Submissão do PR9

Out20 Pagamento do PR8

Nov20 Pagamento do PR4 Pagamento do PR9

Dez20 Submissão do PR5

Jan21 Submissão do PR6

Fev21

Mar21 Pagamento do PR5 Submissão do PR7

Abr21

Mai21 Submissão do PR8 Submissão do PR9

Jun21

Jul21 (Pagamento por receber)* (Pagamento por receber)* (Pagamento por receber)* (Pagamento por receber)*

Figura 28 Calendário dos pedidos de reembolso planeados e submetidos. Fonte: MAZE.

Submissão / Pagamento Planeados
Submissão de Pedido de Reembolso Executada
Pagamento de Reembolso Executado
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Fluxos Financeiros

O calendário real de pagamento aos investidores 
atrasou-se muito para além do que estava 
previsto à data da candidatura, em grande parte 
devido à exigência do reporte financeiro. Esse 
atraso inviabilizou o plano inicial de reciclagem 
de financiamento e obrigou os investidores 
a mobilizar capital imprevisto para garantir a 
sobrevivência do projeto.

Num TIS, o risco financeiro é desviado – total ou 
parcialmente - dos prestadores de serviços para os 
investidores. Os investidores do TIS Faz-Te Forward 
fizeram um investimento inicial na TESE para cobrir as 
despesas de implementação dos primeiros 17 meses 
de intervenção. 

O modelo financeiro do TIS foi desenhado numa lógica 
de reciclagem de financiamento para reduzir a pressão 
sobre a caixa dos investidores e alinhar incentivos 
com os prestadores de serviços. Foi planeado que 
os investidores reinvestissem nos prestadores de 
serviço os montantes reembolsados nos resultados 
1 e 2 (parcialmente), cobrindo os restantes custos de 
implementação até ao final da intervenção. A partir do 
resultado 3, previa-se que o pagamento dos resultados 
fosse retido inteiramente pelos investidores.

No entanto, a demora na análise do primeiro pedido 
de reembolso tornou irrealista o cumprimento do 
plano inicial. O investimento inicial recebido pela TESE 
para fazer face às despesas de implementação do 
projeto esgotavam-se no final de outubro de 2018. 
Os atrasos verificados colocaram uma grande pressão 
na tesouraria na TESE. Quando se tornou claro que 
o primeiro reembolso não iria ser recebido ainda em 
2018, a Fundação Calouste Gulbenkian, com o apoio 
da Deloitte, adiantou €57.880 à TESE, de forma a 
garantir a continuidade do projeto. Este adiantamento 
foi feito em dezembro de 2018, depois da validação 
do cumprimento do primeiro resultado pela EMPIS.

Plano

Realidade
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À data de fecho deste relatório, os reembolsos 6, 
7, 8 e 9, assim como os montantes cativados nos 
reembolsos 4 e 5 ainda não tinham sido pago aos 

investidores.

Investimento na TESE

Investimento na MAZE

Reembolso a reinvestir

Montante cativado pelo PO ISE

Reembolso para a FCG

Reembolso para a Deloitte

Figura 29 Fluxos de caixa entre investidores, prestadores de serviço e pagador por resultados (planeamento versus execução). Fonte: MAZE.
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Resposta rápida

Os programas de empregabilidade devem focar a pessoa desempregada, 
as suas aspirações e competências. Uma resposta concertada que valorize 
os jovens e que os  oriente para uma missão pode acelerar a transição para 
o emprego de milhares de jovens em Portugal.

Como pode 
melhorar a resposta 
a jovens NEET?

Quando durante o ano de 2019 ficou clara a extensão 
do atraso no calendário de reporte e análise de pedidos 
de reembolso, os investidores decidiram abandonar o 
plano de reciclagem de financiamento. Em novembro 
de 2019, a Fundação Calouste Gulbenkian transferiu 
para a TESE e para a MAZE os montantes em falta face 
ao orçamentado, garantindo o pagamento do projeto 
até ao fim. A partir desta altura, todos os reembolsos 
(PR2 a PR9) deverão ser retidos na totalidade pelos 
investidores.

Com esta decisão, os investidores assumiram todos 
os tipos de risco financeiro associado ao projeto, 
não só o risco de incumprimento de resultados, mas 
também o risco associado a despesas consideradas 
não elegíveis e de sob execução orçamental. Isto 
significa que é possível e provável que mesmo num 
cenário em que todos os resultados sejam atingidos, 
os investidores não sejam reembolsados na totalidade 
do seu investimento.

As idiossincrasias relativamente ao risco financeiro 
dos TIS estruturados no contexto do fundo de 
pagamento por resultados da EMPIS poderão 
tornar-se um fator de alienação de potenciais 
investidores. Já que, mesmo num contexto em que 
os resultados são cumpridos, a taxa de retorno dos 
investidores pode ser negativa.

O reembolso relativo ao resultado 1 apenas foi pago 
em abril de 2019. Foram aprovadas despesas no 
valor de €159.934. Deste total, foi cativado um total 
de €19.754 que, de acordo com a EMPIS/POI SE 
serão pagos num pedido de reembolso futuro. O 
motivo de cativação deste montante é pouco claro, 
estando relacionado com incompatibilidades os 
orçamentos aprovados por resultado e a lógica mais 
geral dos financiamentos feitos pelo PO ISE, focados 
em orçamentos anuais. Assim, do PR1 foram pagos 
€140.178 à Fundação Calouste Gulbenkian, dos 
quais €82.299 foram reinvestidos na TESE. Este 
valor resulta da diferença entre o montante recebido 
pela FCG e o valor adiantado à TESE em dezembro de 
2018.

O pagamento do reembolso do resultado 2 foi 
efetuado em março de 2020, tendo sido aprovadas 
despesas no valor de 58.756,30€. O pagamento do 
reembolso 3 foi efetuado em agosto de 2020, tendo 
sido aprovadas despesas no valor de 11.781,76€. 
O reembolso 4 foi pago em novembro de 2020 com 
despesas aprovadas no valor de 58.365,72€. No caso 
do reembolso 5 foram aprovadas despesas no valor 
de 6.828.38€, contudo o valor foi cativado na integra 
e apenas será pago no final do projeto. O reembolso 6 
foi aprovado em junho de 2021, no valor de 56.266,3€ 
e os restantes 3 reembolsos estão ainda pendentes da 
análise técnica e financeira. 
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Resposta atual

1 Banco de Portugal, 2020

2 PORDATA, 2021.

3 Martins, F. ; Seward, D. 2020. A medição da subutilização no mercado de trabalho: Uma análise empírica para Portugal

4 IEFP, 2021.

Após atingir um máximo histórico de 38.1% em 2013 
a taxa de desemprego da população com menos de 
25 anos decresceu até 2019, neste ano esta atingiu o 
valor de 18.3%, tendo crescido em 2020 para 22.6%1, 
refletindo assim o início de um choque económico 
acentuado causado pela pandemia Covid-19. 

Em março de 2021 estavam registados 50.906 jovens 
desempregados com menos de 25 anos e 93.313 
jovens desempregados entre 25 e 34 anos2.

Para a população jovem torna-se também relevante 
a análise dos indivíduos classificados como 
marginalmente vinculados ao mercado de trabalho 
(marginally attached), classificados normalmente 
como inativos. Estes indivíduos expressam desejo de 
trabalhar, mas não reportam qualquer diligência ativa 
na procura de emprego. Na prática a probabilidade 
de transição para o emprego dos marginalmente 
vinculados está muito mais próxima do grupo dos 
desempregados do que do grupo dos outros inativos. 
A taxa de transição média dos marginalmente 
vinculados, medida trimestralmente entre o primeiro 
trimestre de 1998 e o terceiro trimestre de 2019 
situou-se em 13.4%, para o resto da população 
inativa este valor situou-se em 3% e para a população 
desempregada em 19.8%. 

Cerca de 48.7% dos indivíduos marginalmente 
vinculados têm menos de 34 anos, o que representa 
mais de 100.000 jovens classificados como inativos 
que não contam para as estatísticas de desemprego. 
Podemos assim estimar o total de jovens que não estão 
empregados nem em formação, mas que também não 

são inativos, com menos de 34 anos em Portugal, em 
mais de 245.000. Esta situação revela algum nível de 
desadequação da taxa de desemprego como indicador 
para captar a realidade sobre o nível de subutilização 
e precariedade no mercado de trabalho, em especial 
nas gerações mais jovens3.

Em Portugal, a gestão e implementação de Políticas 
Ativas de Emprego (PAE) que têm como objetivo 
o aumento da empregabilidade de pessoas com 
dificuldade de inserção no mercado de trabalho, 
está a cargo do Instituto do Emprego e Formação 
Profissional (IEFP). Estas políticas desdobram-se 
em várias medidas com diferentes características 
e níveis de eficácia variáveis, tanto face ao contexto 
macroeconómico como à situação inicial dos 
beneficiários4.

Para a última década verificaram-se em Portugal um 
conjunto significativo de PAE que são classificadas em 
três áreas 

1. Emprego

2. Formação profissional 

3. Reabilitação profissional

Estas políticas desdobram-se num conjunto muito 
diverso de programas e respostas sociais, integrando 
estágios profissionais, programas de apoio à 
contratação, cursos de aprendizagem e outros apoios 
pontuais. Complementados ainda por programas 
de intervenção em rede como é o caso do programa 
Garantia Jovem.

Política pública A plataforma One Value, que reúne e sistematiza os 
custos para o setor público em diversas respostas 
sociais divulga que o custo de formação e integração 
de um jovem no mercado de trabalho em Portugal 
é de 15 798€, tendo sido atualizado pela última vez 
em 2016. Este valor está já um pouco desatualizado, 
e fatores como a complexidade da estrutura das 
PAE e a pandemia Covid-19 tornam a monitorização 
do custo real deste problema muito complexa, no 
entanto é possível aceitar que esta é uma estimativa 
conservadora e inferior à realidade, pois agrega 
apenas o principal percurso realizado por jovens que 
beneficiam de apoios do IEFP, assumindo aquelas que 
seriam as principais medidas que um ou uma jovem 
usufrui no seu processo individual de integração no 
mercado de trabalho, ignorando os custos indiretos 
relacionados com todas as várias respostas existentes, 
nomeadamente custos de estrutura, e também os 
custos de inação, nomeadamente as externalidades 
negativas, económicas e sociais, do desemprego jovem.

A seguinte tabela sumariza os custos do TIS FFWD, 
nomeadamente os custos por resultado atingido: 

Os custos expostos para os investidores refletem 
despesas não aceites no processo de reporte 
financeiro. Para cada um dos 9 resultados do 
projeto foram reportadas um conjunto de despesas 
operacionais elegíveis no âmbito dos projetos 
financiado pelo FSE/ PO ISE, os cortes efetuados 
prenderam-se maioritariamente com questões 
burocráticas como por exemplo as datas das faturas 
e comprovativos de pagamento apresentadas não 
coincidirem totalmente com o período de reporte para 
o resultado em questão, situação que tomou especial 
relevância para o projeto uma vez que houve períodos 
de reporte extramente curtos (1 mês).

Podemos assim fazer uma comparação, ainda que 
limitada, entre os custos médios de formação e 
integração no mercado de trabalho em Portugal 
-15.798€ - e os custos do TIS por cada jovem 
que integrou o mercado de trabalho – 5 462.65 – 
concluído que para o TIS FFWD o custo representou 
apenas 35% do custo estimado para as respostas 
sociais equivalentes. 

Custos Setor Público Investidores Total

Custo por jovem que beneficiou da 
intervenção

€ 2 563,1 € 22,56 € 2 585,66

Custo por jovem que integrou o 
mercado de trabalho no espaço de 
6 meses

€ 5 415 € 47,66 € 5 462.65

Custo por jovem que manteve a 
situação de emprego por pelo 
menos 12 meses 

€ 13 730.87 € 120,85 € 13 851,72

Figura 30 Custos unitários do projeto, por parceiro. Fonte: MAZE
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O desemprego jovem, é um problema económico e 
social, com externalidades negativas que ultrapassam, 
em grande medida, os custos de o resolver. 

Podemos até criar uma analogia com a crise 
pandémica. O desemprego e outras desvantagens 
sociais, são “pandemias”, que estão mais presentes 
em determinadas comunidades, que afetam mais 
determinadas classes socioeconómicas, e que se 
transmitem, muitas vezes, de forma inter-geracional1. 
Existem inclusivamente impactos negativos na saúde 
física e mental, e na esperança média de vida das 
pessoas que sofrem com as suas consequências2.

Assim, olhando para a frente, propõe-se que o debate 
sobre o combate ao desemprego aconteça com um 
sentido de urgência renovado e que se implementem 
estratégias inovadoras que permitam transformar os 
sistemas em que assenta esta falha de mercado.

Identificam-se 3 ideias-chave: 

1. Programas de empregabilidade centrados 
nas pessoas e no seu desenvolvimento 
profissional.  Uma das principais aprendizagens 
da intervenção Faz-Te Forward foi que não é 
possível aplicar uma estratégia one-size-fits-
all para o público jovem. Metodologias como 
o coaching e a mentoria vão ao encontro das 
necessidades e aspirações dos jovens e por isso 
potenciam a sua motivação intrínseca para atingir 
os seus objetivos. O mesmo se aplica com a 
utilização de metodologias não-formais e através 
do estabelecimento de relações de confiança 
entre pares e com outras pessoas envolvidas no 
processo. A organização de programas em cohorts 
ou grupos potencia a emergência de um sentido de 

1 Grubl, D. et al. 2020. Intergenerational Transmission of Unemployment - Causal Evidence from Austria 

2 Singh,G. and Siahpush,M. 2016. Inequalities in US Life Expectancy by Area Unemployment Level, 1990–2010

accountability. A utilização de ferramentas como 
Service Design no processo de planeamento da 
experiência da empregabilidade podem potenciar 
a integração destas metodologias em programas 
existentes.

2. Programas de empregabilidade mission-
driven. Um dos fatores determinantes do 
desemprego jovem é a desadequação entre 
a procura e a oferta, o skills-gap. Programas 
de empregabilidade focados em áreas em 
que a transição para o emprego acontece de 
forma fluída podem tornar-se investimentos 
com elevado retorno. Isto pode ser alcançado 
através de programas intensivos de capacitação 
relacionados com a transição digital, como 
programação ou design digital, ou com a transição 
climática, como empregos relacionados com 
energias renováveis (instalação e manutenção), 
transportes e com agricultura e gestão florestal, 
requalificação de edifícios e industria, entre 
outros.

3. Redes de empregabilidade locais/ 
comunitárias. A potenciação de redes de 
empregabilidade locais que agreguem atores 
do setor público e privado toma uma grande 
importância na execução de uma resposta 
integrada que potencie sinergias através da 
partilha de informação e recursos, de um melhor 
conhecimento da realidade local e de maior 
diligência na resolução do problema. Estas redes 
têm especial relevância em contextos em que 
existem setores dominantes que necessitam de 
pessoas especializadas.

Olhando para a frente
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Conclusão

O TIS Faz-Te Forward foi um sucesso porque permitiu 
implementar uma intervenção inovadora para a 
promoção da empregabilidade jovem com resultados 
muito positivos.

O reconhecimento, por parte dos participantes, 
entidades implementadoras e restantes parceiros, 
nomeadamente o IEFP, de que as abordagens 
não-formais ao desenvolvimento de competências 
pessoais, sociais e de empregabilidade são eficazes, 
e o sucesso atingido nos 9 resultados reportados 
e analisados, demonstra o potencial do projeto no 
combate a este problema. 

Até ao momento os investidores sociais recuperaram 
cerca de 90% do capital inicial e espera-se que 
este valor chegue a cerca de 99%. O retorno 
negativo, apesar dos resultados atingidos, resulta de 
constrangimentos da estrutura de financiamento, que 
está ligada a financiamentos estruturais europeus, 
que, por sua vez, dependem da execução orçamental 
e do reporte das despesas incorridas e previstas 
em candidatura. Para além disso a complexidade e 
burocracia do processo de reporte acarretou custos 
acrescidos às entidades implementadoras e aos 
investidores. Adicionalmente, e pelas mesmas razões, o 
mecanismo de financiamento não permitiu um retorno 
aos investidores, e às entidades implementadoras, 
pelos riscos incorridos na execução de um projeto 
desta natureza. Esta arquitetura bloqueia os potenciais 
incentivos positivos, tanto do ponto de vista da 

captação de capital para projetos de contratação por 
resultados, como da procura contínua por eficiência e 
eficácia por parte das entidades implementadoras.

O desemprego é um dos problemas sociais em que 
a contabilização dos custos económicos para o setor 
público é mais direta, isto acontece pela sua ligação 
intrínseca com as receitas (impostos), que diminuem 
quando aumenta o desemprego, e com os custos 
(prestações sociais) que aumentam com o aumento 
do desemprego e da vulnerabilidade social. Para além 
disso verifica-se todo um conjunto de custos sociais 
e humanos inerentes ao desemprego e às pessoas e 
famílias que o enfrentam. Por isso mesmo a promoção 
da orientação para resultados e a otimização das 
Políticas Ativas de Emprego através da integração de 
abordagens alternativas que aumentem a sua eficácia 
e eficiência é, e continuará a ser, fundamental.

O Faz-Te Forward acompanhou ao longo deste TIS 
150 jovens que desenvolveram as suas competências 
e melhoraram o seu perfil de empregabilidade, 
atingindo resultados positivos e agregando um 
conjunto de aprendizagens que podem informar 
as políticas públicas que se foquem neste público-
alvo. Há ainda em Portugal mais de 245.000 jovens 
com menos de 34 anos cuja ligação ao mercado de 
trabalho é inexistente ou marginal, é por isso urgente 
a apropriação destas metodologias de forma mais 
abrangente e dinâmica a todo o território nacional. 

Nota de Fecho

A equipa de Setor Público, MAZE. Foto: Luís Macedo 

O Faz-Te Forward foi lançado pela TESE em 2011 para 
promover o aumento da empregabilidade e inclusão 
socioprofissional dos jovens da Área Metropolitana de 
Lisboa, onde se realizaram 5 edições.

Atendendo aos números do desemprego jovem 
mais expressivos a Norte, bem como ao histórico de 
resultados positivos e robustos das primeiras edições, 
2017 foi ano do projeto viajar até à Área Metropolitana 
do Porto, encontrando na linha de financiamento 
Títulos de Impacto Social a oportunidade para 
implementar a metodologia com 150 jovens NEET ou 
em situação de maior vulnerabilidade no acesso ao 
mercado de trabalho.

Para o desenvolvimento desta iniciativa a TESE 
contou com o apoio financeiro da Fundação Calouste 
Gulbenkian e da Deloitte que, acreditando no projeto, 
se assumiram como investidores sociais, e também 
com a parceria da Câmara Municipal do Porto e do 
IEFP, parceiros próximos e operacionais em toda a 
intervenção.

Este modelo de financiamento - contratualização 
por resultados - permitiu não só escalar o projeto 
com relativa estabilidade (realizando-se 5 edições 
em 3 anos), bem como implementar uma lógica de 
monitorização e avaliação de desempenho e dos 
resultados ongoing, através de um trabalho estreito 
com a MAZE, o que possibilitou, por etapas, ir 
adaptando a intervenção às diferentes necessidades 
observadas, aproximando-a dos resultados pré-
definidos.

O TIS Faz-Te Forward superou os resultados previstos, 
reforçando a eficácia e potencial da sua metodologia. 
Para além de se ter verificado que 47% dos Fazters 
efetivamente integrou o mercado de trabalho após 6 
meses da sua participação, a avaliação complementar 
validou um conjunto de outros indicadores que 
reforçam o quanto o programa foi encarado como 
muito impactante  no apoio à definição de percursos 
profissionais significativos e no apoio à transição para o 

mercado de trabalho (promoção do autoconhecimento, 
desenvolvimento das competências pessoais, sociais 
e de empregabilidade, alargamento da rede de 
contactos, autonomia e motivação para a definição de 
planos de carreira, entre outros).

Um conjunto de fatores diferenciadores são 
reconhecidos como os responsáveis por este 
sucesso, fazendo da metodologia Faz-Te Forward 
uma boa prática na área da empregabilidade e 
inclusão socioprofissional de jovens. São alguns 
deles: abordagem muito personalizada, co-construída 
e à medida do talento de cada um(a) e do grupo; 
conjugação e articulação entre componentes de grupo 
(workshops em soft skills) e componentes individuais 
(coaching e mentoria); acompanhamento muito 
próximo aos participantes por parte da equipa; caráter 
intensivo da intervenção funcionando como impulso 
para a ação; recurso a metodologias de educação não 
formal potenciadoras de processos de aprendizagem 
mais significativos; foco na monitorização e avaliação 
de desempenho.

O desafio lançado ao Faz-te Forward ao abrigo do 
TIS era perceber qual a possibilidade de promover 
a integração de jovens no Mercado de Trabalho com 
menores custos comparativamente ao custo público. 
A grande conclusão é que SIM, é possível e que 
programas completos, com abordagens integradas 
e personalizadas não representam necessariamente 
mais custos! 

Ficam assim um conjunto de aprendizagens e 
recomendações para a área da promoção da 
empregabilidade jovem, assente numa visão partilhada 
pelos diversos atores envolvidos nessa problemática: 
Na promoção da empregabilidade jovem e num 
mundo em constante mudança é fator chave a aposta 
nas competências transversais, nomeadamente as 
soft skills!

TESE - Associação Para o Desenvolvimento
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