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Sumário Executivo

O TIS Bootcamps Academia de Código (BAC) 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 janeiro de 2017 e implementado na região
do Fundão.
Os Bootcamps Academia de Código são
implementados pela CodeForAll e a sua intenção é
requalificar pessoas em situação de desemprego,
através de formação em programação informática.
De acordo com a OneValue, um desempregado a
receber subsídio de desemprego representa um custo
mensal para a Segurança Social de cerca de 511€.
Simultaneamente, estima-se que a Europa tenha
uma escassez de cerca de 900.000 profissionais na
área das tecnologias da informação e comunicação
(TIC), dos quais 15.000 em Portugal. A intervenção
Bootcamps Academia de Código foca-se neste
desalinhamento entre a procura e a oferta, permitindo
aos seus alunos mudar radicalmente as suas trajetórias
profissionais.
Os investidores no TIS BAC foram a Associação
Shared Services & Outsourcing Platform e a Fundação
Calouste Gulbenkian. As entidades implementadoras
foram a CodeForAll (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 foi 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 TIS BAC trabalhou com 174 desempregados,
divididos em 9 Bootcamps com 18 a 20 alunos cada.
O resultado contratualizado foi a entrada no mercado
de trabalho de 11 alunos por Bootcamp. Este projeto
exigiu um investimento de 683.696,87 €, cerca de
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40.000,00 € abaixo do que tinha sido orçamentado.
Até à data os investidores foram reembolsados em
aproximadamente 629.700,00€ pelo cumprimento
dos resultados.
O presente relatório resume os principais
acontecimentos e aprendizagens efetuadas ao longo
dos três anos de implementação do projeto.
Como correu a intervenção? O TIS Bootcamps
Academia de Código atingiu todos os resultados
contratualizados, integrando, para todos os
Bootcamps, um mínimo de 11 alunos no mercado de
trabalho dentro do período contratualizado.
Como correu a parceria? Os investidores tiveram
um papel muito ativo no apoio ao projeto, para lá do
adiantamento de capital. O apoio de todo o consórcio
de parceiros foi operacional e estratégico.
Como correu o processo de reembolso financeiro?
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. As implicações deste
mecanismo, levaram à restruturação do modelo
financeiro do TIS a uma pressão de caixa considerável
sobre os prestadores de serviço.
Como pode melhorar resposta a jovens
desempregados ou em subemprego? A melhoria
desta resposta passará por um foco cada vez maior
em resultados, pela proximidade às empresas e às
suas necessidades, pela flexibilização dos modelos
de formação e respetivos conteúdos e pela aposta
em competências muito cobiçadas pelo mercado de
trabalho, como é o caso da programação informática.
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Introdução
Os Bootcamps Academia de Código integraram a
primeira edição de Títulos de Impacto Social (TIS) cujo
investimento foi liderado pela ASSOP e pela Fundação
Calouste Gulbenkian e a contratualização 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, os Bootcamps Academia de Código. 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 TIS
decorreu no Fundão entre janeiro de 2017 e abril de
2020.
O TIS BAC foi financiado pela Associação Shared
Services & Outsourcing Platform (ASSOP) e pela
Fundação Calouste Gulbenkian (FCG) . A Academia
de Código trabalhou com 174 desempregados,
divididos em 9 Bootcamps com 18 a 20 alunos cada.
O resultado contratualizado foi a entrada no mercado
de trabalho de 11 alunos por Bootcamp.
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Como correu a
Intervenção?

Resposta rápida
O TIS Bootcamps Academia de Código atingiu todos os resultados
contratualizados, integrando, para todos os Bootcamps, um mínimo de
11 alunos no mercado de trabalho dentro do período contratualizado.
Foto por Code For All
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Intervenção
Metodologia
A Code For All é responsável pelo desenvolvimento
e implementação da intervenção Bootcamps
Academia de Código (BAC), um programa intensivo
de formação em programação informática. O objetivo
da intervenção é que os participantes integrem o
mercado de trabalho como programadores no espaço
de 3 a 4 meses após o fim do Bootcamp.

Figura 1 Estrutura da intervenção. Bootcamps Academia de Código Fonte: MAZE e Code For All
Fase 1

Curso online
de introdução à
programação

Fase 2

Submissão do
formulário de
candidatura

A intervenção divide-se em três momentos chave:
"Seleção", "Bootcamp de 14 semanas" e
"Colocação no mercado de trabalho".
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Semana
1

Fase 3

Semana
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Apoio no desenvolvimento do Curriculum Vitae;
Apoio na preparação de entrevistas;
Agendamento de entrevistas e articulação com
potenciais empregadores.

Code-breaks
(pizza nights, visitas de potenciais empregadores, etc.)
Hackaton
(data variável)

Fase 1 - Seleção

Fase 2 - Bootcamp de 14 semanas

Fase 3 - Colocação no mercado de trabalho

A Academia atribui um grande peso à fase de seleção:

Os Bootcamps duram 14 semanas, 5 dias por
semana, 8 horas por dia (ou mais). A intensidade da
intervenção permite transmitir um grande volume de
conhecimentos técnicos, mas serve também como
estímulo à autoestima, motivação e capacidade de
trabalho dos participantes.

O apoio prestado pela Academia é adaptado às
necessidades e exigência de cada aluno. Em geral,
inclui apoio no desenvolvimento do CV e na preparação
de entrevistas. A Code For All promove ligações entre
potenciais empregadores e os alunos. A relação entre
os alunos e as empresas é fomentada desde o início
do Bootcamp através dos Code Breaks e do Hackaton.

1. Para se candidatarem, os alunos têm
de fazer um curso online gratuito de
introdução à programação. Este passo
é usado para criar um conhecimento base
nos candidatos e para garantir que os
mesmos estão motivados para participar na
intervenção;
2. Os alunos que completarem o curso online
são convidados a preencher o formulário
de candidatura que recolhe informação
sobre o seu perfil e motivações.
3. Das candidaturas submetidas são
selecionados cerca de 30 candidatos para
entrevistas individuais e um workshop em
grupo que simula um dia de Bootcamp.
4. Dos 30 candidatos finais são
selecionados entre 18 e 20 alunos para
integrarem o Bootcamp, com base na sua
prestação na entrevista e no workshop.

De forma geral, os conteúdos técnicos do Bootcamp
organizam-se em quatro módulos:
1. Programação em Java;
2. Conceitos e ferramentas avançadas;
3. Bases de dados, Frameworks, e Web
Development;
4. Programação frontend em Javascript
Os conteúdos programáticos foram sendo
ajustados ao longo do projeto para refletir melhor as
necessidades do mercado de trabalho e a experiência
de aprendizagem dos alunos.
Para além do programa técnico, a Code For All organiza

Code Breaks ao longo do Bootcamp. Os Code Breaks
são momentos informais que incluem atividades
como noites de pizza e conversas com potenciais
empregadores.
Em cada Bootcamp é organizada uma maratona
de código (Hackaton) onde equipas de alunos
desenvolvem soluções tecnológicas em 48 horas com
o apoio de profissionais.
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“Tipicamente uma aula tem um professor para uma turma de 20 pessoas. Nós temos 3 a full-time. Qual é
a razão disso? É simples, é focada no nosso objectivo. Não queremos desníveis, não queremos que metade da turma seja mais fraca que a outra metade. Temos um modelo muito ambicioso em que tentamos
transformar uma pessoa sem background de IT em alguém que é programador em 14 semanas. O nosso
bootcamp é muito intensivo e muito imersivo: 14 semanas, 10 horas por dia, com muitos projetos fora de
horas todos os dias. Cada dia é uma quantidade enorme de conhecimento, ninguém pode ir para o dia seguinte com duvidas. Temos 3 professores, existe um acompanhamento personalizado de cada aluno, quer
em tempo de aula, quer fora de horas. Se alguém tem dificuldade e precisa de ajuda para não ir para o dia
seguinte com duvidas, há alunos com mais dificuldade e há um professor que fica até à meia noite a tirar
duvidas.”
André Machado, COO e Business Development Director da Academia de Código
Outubro de 2020
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Intervenção
Calendário
Neste Título de Impacto Social, a Academia de Código implementou 9 Bootcamps no Fundão, de forma sequencial, entre janeiro de 2017 e dezembro de 2019. Cada Bootcamp teve entre 18 e 20 alunos, somando um total de174 desempregados.
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Figura 2 Calendário de execução do TIS. Bootcamps Academia de Código. Fonte: MAZE
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Região de residência

Análise de Dados
Perfil dos participantes
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Madeira
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Açores

2
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Alentejo
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Na candidatura foi definido que este programa
se destinava a jovens com 30 ou menos anos. No

29.5

29.1

Nº de participantes / Idades

30

30.0
26.9

29.2

Os participantes nos 9 Bootcamps tinham uma
idade média de 29 anos à data de entrada no
programa. Os Bootcamps 3 e 6 foram os mais
jovens e menos jovens, respetivamente.
Dos participantes, 16% eram do sexo feminino,
refletindo a tendência geral de distribuição de
género na área da programação informática.
No entanto, houve apenas um Bootcamp sem
qualquer participante mulher.

30.9

27.3

28.5

Figura 4 Participantes por área de residência. Fonte: MAZE, a partir
dos formulários de inscrição partilhados pela Code For All.

Figura 5 Participantes por nível de habilitações. Fonte: MAZE, a
partir dos formulários de inscrição partilhados pela Code For All.

Ficou definido na candidatura que o projeto estava
focado em jovens com o ensino superior. No
entanto, à semelhança do que aconteceu com o
critério de idade, surgiram candidatos sem ensino
superior com perfis muito fortes. Neste contexto,
a Academia selecionou alguns candidatos sem
estudos superiores, justificando cada situação
junto da EMPIS.

ciências da vida. Cerca de 32% dos participantes
têm formação em ciências socias. Cerca de 11%
dos participantes têm formação artística e 4% têm
formação em humanidades, incluindo Línguas,
Filosofia e Arqueologia.
A diversidade dos perfis de formação dos alunos
dos Bootcamps corrobora a versatilidade do
programa e da equipa de formação, assim como o
potencial da programação para mudar trajetórias
profissionais, independentemente da área de
estudos da pessoa em questão.

Dos participantes com experiência universitária,
cerca de 20% estudaram engenharia. No total,
cerca de 44% têm formação em ciências exatas e

ND
1%

Engenharia

8%
20%

11%
Línguas, Filosofia e outras
Ciências Humanas

4%

Masculino

6%

Figura 6 - Participantes que frequentaram ou
frequentam o ensino superior, por área de estudos.
Fonte: MAZE, a partir dos formulários de inscrição
partilhados pela Code For All.
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Figura 3 Idade média e distribuição de género dos participantes, por Bootcamp. Fonte: MAZE, a partir dos formulários de inscrição partilhados pela Code For All.

Cerca de 60% dos participantes estava a residir
na zona centro à data da candidatura, os restantes
relocalizaram-se de outras zonas do país para
participar no programa.
A predominância de participantes da zona centro não
é surpreendente tendo em conta que os Bootcamps
se realizaram no Fundão. Note-se que cerca de 40
alunos se relocalizaram da zona de Lisboa e Vale do
Tejo para realizar o Bootcamp, um movimento que
12

Nº de participantes

Arquitetura, Design e outras Artes

15

Doutoramento
13%

19

Outros

20

Frequência
Mestrado

34%
104

27.7

25

12º ano
Licenciatura

40

LVT

Norte

entanto, o padrão e qualidade dos candidatos
levou a Academia a aceitar vários alunos com
uma idade superior. Para todos os alunos com
idade superior aos 30 anos foi apresentada uma
justificação individualizada à Estrutura de Missão
Portugal Inovação Social (EMPIS).

9º ano
32%

Centro

Entre janeiro de 2017 e dezembro de 2019,
passaram pelos nove Bootcamps do TIS BAC um
total de 174 participantes. Enquanto os cinco
primeiros Bootcamps tiveram 20 participantes
cada, os Bootcamps 6 a 9 tiveram 18 ou 19
participantes. A redução do tamanho das turmas
relativamente ao que foi proposto em candidatura
deveu-se principalmente às características dos
candidatos. A equipa de formação alertou os
gestores do projeto de que, tendo em conta o
número de alunos a precisar de acompanhamento
individualizado extraordinário para conseguir
acompanhar o programa, não seria sustentável ter
turmas com mais alunos.

ND

16%

contraria a tendência nacional de migração interna
e está alinhado com os objetivos nacionais de
desenvolvimento do interior.
Dos participantes, cerca de 64% tinha pelo
menos frequência universitária, dos quais 34%
tinham completado a licenciatura e 16% o
mestrado. Cerca de 35% dos alunos tinha o ensino
secundário ou nível de habilitações inferior.

10%

6%
4%

Gestão e Marketing

4% 2% 4%

Comunicação
Direito e Relações Internacionais

3%

Áreas da biociência

Medicina, Farmacêutica
e outras áreas médicas

Outras áreas científicas
Psicologia

Serviço Social

“Nós não temos qualquer preconceito, não interessa se a pessoa tem o nono ano ou um doutoramento,
o que interessa é ter capacidade lógica, apetência para aprender, e acima de tudo, uma motivação muito
grande para mudar de vida, porque isso é que vai ser distintivo. O que acontece é que nós aprovamos em
média 10% dos nossos candidatos.”
André Machado, COO e Business Development Director da Academia de Código
Outubro de 2020
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“O bootcamp deume uma grande
mentalidade de
acreditar em mim
mesmo e meter
na cabeça que
consigo.”
“Ganhar conhecimento de mim mesmo, achar que sou capaz de fazer o que meter na cabeça. Eu antes de entrar
no bootcamp não tinha essa noção. Olhava para certas coisas, como a programação e dizia “Não dá, impossível,
nunca vou conseguir aprender isto”. Depois de passar o bootcamp, a coisa mais ridícula e mais complicada… se eu
quiser, consigo perceber como fazer. O bootcamp deu-me uma grande mentalidade de acreditar em mim mesmo
e meter na cabeça que consigo.”

Participante em Bootcamp no Fundão
Outubro de 2020

Desempenho nos Bootcamps
Durante os Bootcamps, os alunos são avaliados pelos
formadores em três dimensões: competências soft,
competências técnicas e dedicação. Estas variáveis
foram determinadas pelos formadores da Academia
para fazer o acompanhamento pedagógico dos
alunos. Houve algumas alterações na metodologia da
avaliação ao longo dos Bootcamps, nomeadamente a
escala e frequência em que os alunos são avaliados.
Estas alterações foram feitas por opção da equipa de
formação que considerou relevante fazer avaliações
com maior frequência e granularidade.

É importante sublinhar que a classificação feita pelos
formadores é relativa. Os alunos são avaliados em
função da sua prestação nas semanas anteriores
e da prestação dos seus colegas de turma o que
torna difícil fazer comparações entre Bootcamps. De
qualquer forma é possível observar alguns padrões na
prestação dos alunos.

Avaliação de Desempenho

Dimensões
avaliadas

Competências Soft
Competências Técnicas
Dedicação

Escala de
avaliação para
cada dimensão

3 níveis:
Muito satisfatório
Satisfatório
Não satisfatório

5 níveis:
Muito satisfatório
Bastante satisfatório
Satisfatório
Pouco satisfatório
Não satisfatório

5 níveis:
Muito satisfatório
Bastante satisfatório
Satisfatório
Pouco satisfatório
Não satisfatório

Frequência da
avaliação

Quinzenal

Quinzenal

Semanal

Bootcamps

Bootcamp 1
Bootcamp 2

Bootcamp 3

Bootcamp 4
Bootcamp 5
Bootcamp 6
Bootcamp 7
Bootcamp 8
Bootcamp 9

Figura 7 Métodos de avaliação de desempenho e sua evolução ao longo do projeto, por Bootcamp. Fonte: MAZE.
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Competências Técnicas

Dedicação

A prestação técnica dos alunos tende a melhorar ao
longo do Bootcamp. Esta tendência verifica-se apesar
do ritmo e exigência dos conteúdos programáticos
também aumentar ao longo do Bootcamp. A equipa

de formação sublinha que a dinâmica do Bootcamp
prepara os alunos para a exigência e ritmo do mercado
de trabalho.
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70%
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Note-se que, de forma desagregada, houve Bootcamps
onde se observou um padrão em que a dedicação
teve o seu pico máximo a meio do programa voltando
a cair um pouco nas últimas semanas. Este padrão
poderá resultar do cansaço acumulado na reta final do
programa e do facto dos alunos se começarem a focar
no processo de entrada no mercado de trabalho.

100%

Não satisfatório

Distribuição de alunos

Distribuição de alunos

100%

A dedicação é a dimensão cuja evolução varia
mais entre Bootcamps. Em média, o número de
participantes com um nível de dedicação muito
satisfatório tende a aumentar na primeira metade do
Bootcamp e estabilizar na segunda metade.
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Figura 8 Evolução da distribuição média de avaliação em competências técnicas (Bootcamps 1 a 9).
Fonte: MAZE, a partir dos dados partilhados pela Code For All através do AidHound.

Semanas de Bootcamp
Figura 10 Evolução da distribuição média de avaliação em dedicação (Bootcamps 1 a 9).
Fonte: MAZE, a partir dos dados partilhados pela Code For All através do AidHound.

Competências Soft
Nas competências soft observam-se dois padrões
distintos. Por um lado, a maioria dos alunos tende
a melhorar ao longo do programa, trabalhando
questões como a timidez, gestão de stress e gestão de
conflitos. No entanto, há uma minoria de alunos cujas
competências soft tendem a piorar, potencialmente

como resultado da pressão e exigência do programa.
À medida que o programa avança, torna-se mais claro
quando a personalidade do aluno não é compatível
com o perfil de programador informático. O facto de
estas situações representarem uma minoria dos casos
valida o processo de seleção da Academia.

Distribuição de alunos
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Semanas de Bootcamp
Figura 9 Evolução da distribuição média de avaliação em competências soft (Bootcamps 1 a 9).
Fonte: MAZE, a partir dos dados partilhados pela Code For All através do AidHound.
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“Foi a coisa mais difícil que já fiz na vida. É muito intenso, não podemos pensar que vamos ter tempo para
fazer mais nada. Há sempre coisas para fazer, para estudar. Nós todos os dias tínhamos que apresentar um
resumo da aula anterior. Também tínhamos que fazer apresentações sobre pessoas importantes na área,
ou novas tecnologias e tudo isso a acrescentar às aulas. É mesmo muito intenso. São 3 meses e meio em
que esqueces tudo o resto. Mas para mim valeu a pena. Além de ter aprendido uma profissão nova, acho
que também cresci muito a nível pessoal porque é preciso muita força de vontade, muita resiliência, muito
trabalho de equipa."
Participante em Bootcamp no Fundão
Outubro de 2020
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Resultados
Para provar o cumprimento dos resultados
contratualizados, a Code For All recolheu 124
contratos a longo do TIS. Mais de 70% dos contratos
recolhidos são contratos sem termo ou por tempo
indeterminado o que reflete a segurança associada às
saídas profissionais promovidas pela intervenção.

“Nunca estaria a trabalhar na Altran se não fosse pela Academia. Não estava no Fundão, não sei onde estava. Não sei se estava a trabalhar. Já estava farta de estar em casa dos meus pais. Tinha acabado o curso em
2011 e estava há 7 anos em casa dos meus pais à espera de arranjar um emprego como deve ser. Foi uma
reviravolta na vida, devo tudo à Academia.”

Note-se que:
•

Em portugal o trabalhador recebe este montante
14 vezes por ano (somam-se aos meses de
trabalho o subsídio de férias e de Natal) e que;

•

Os valores referidos representam apenas o
salário base mensal bruto e não incluem outros
rendimentos como o subsídio de refeição.

A média dos salários dos contratos recolhidos é de
€887. Na maior parte dos casos, este é um salário de
entrada na carreira.
Não recolhido

Outro

Sem termo

Termo certo

Contrato estágio

ND

Abertura de atividade

Tempo indeterminado

Termo incerto

Salário médio

20
20

€ 1 200

18
18

€ 937

€ 862

€ 850

€€11,000
000

€ 773

€ 773

€€800
800

12
12
€€600
600

10
10
88

€€400
400

66
44

Média salarial

Nº de contratos

16
16
14
14

€ 960

€ 936
€ 861

€ 1 000

Participante em Bootcamp no Fundão
Outubro de 2020

Em linha com o objetivo da intervenção, o
indicador de resultado definido para o TIS foi a
integração de desempregados no mercado de
trabalho.
Este indicador enquadra-se numa das temáticas
prioritárias para o Governo Português, identificada
pela EMPIS: potenciar o (re)ingresso à atividade
laboral de cidadãos em situação de desemprego,
sobretudo os jovens e os desempregados de longa
duração, fomentando a reconversão profissional
em áreas requeridas pelo mercado de trabalho,
nomeadamente as TIC.
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O projeto atingiu os 9 resultados contratualizados.

Resultado contratualizado para cada um dos nove Bootcamps:
Entrada no mercado de trabalho de um mínimo de 11 alunos, até à data definida em candidatura
(3 a 4 meses após o fim do Bootcamp). O resultado é considerado válido quando verificado que os alunos se encontravam em situação de desemprego à entrada no Bootcamp.

€€200
200

00

À data da candidatura, previa-se que cada Bootcamp
tivesse 22 participantes, dos quais pelo menos 11
deveriam integrar o mercado de trabalho nas datas
definidas. No entanto, todos os Bootcamps tiveram
menos participantes do que o previsto. Os primeiros
cinco Bootcamps contaram com 20 participantes,
e os seguintes com 18 a 19 participantes.
Independentemente do tamanho das turmas, a meta
contratualizada está fixa em 11 participantes pelo
que turmas mais pequenas representam um risco
acrescido de incumprimento.

Bootcamp
9

Todos os resultados foram cumpridos.

Bootcamp
Figura 11 Contratos recolhidos por Bootcamp, por tipo de contrato e salário médio por Bootcamp.
Fonte: MAZE.
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Outras empresas, 22

Syone, 2
Innowave, 2

Altran, 47

Deloitte, 2

14
12
10
8
6

PDM, 3

4

IT Grow, 3

2

Everis, 3
CellFocus, 3

0
Bootcamp
1

Adentis, 4
Readiness IT, 4

Bootcamp
2

Bootcamp
3

Bootcamp
4

Bootcamp
5

Bootcamp
6

Bootcamp
7

Bootcamp
8

Bootcamp
9

Bootcamp

InovaPrime, 5

DXC Technology, 13

Agap2IT, 5
Code For All, 6

Figura 12 Percentagem de contratos recolhidos, por entidade
patronal. Fonte: MAZE.
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Nº de contratos

16

Cerca de 50% dos alunos para os quais foram
recolhidos contratos de trabalho, foram contratados
pela Altran e pela DXC Technology. Os restantes
contratos recolhidos estão distribuídos por outras
entidades empregadoras, incluindo a própria Code
For All, que contratou seis alunos do TIS para serem
formadores. A EMPIS não considerou elegíveis, para
efeitos do resultado, contratos assinados com a Code
For All.

Não recolhido

Evidência de resultado recolhida e validada

Evidência de resultado recolhida mas não validada

Nº mínimo de contratos para obtenção do resultado

Figura 13 Resultados para efeitos do contrato TIS. Fonte: MAZE.
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Motivos de não elegibilidade da evidência de entrada no mercado de trabalho

Nº de casos

Descrição da situação

8

Não foi apresentado comprovativo de situação de desemprego.

6

Os contratos apresentados foram assinados com a Code For All, entidade implementadora e considerados não elegíveis.

4

O contrato apresentado é um contrato estágio.

2

O contrato de trabalho foi assinado fora do período definido para obtenção do resultado.

1

O participante apresentou um comprovativo de entrada no mercado de trabalho que não estava assinado pelo próprio.

1

O participante apresentou uma bolsa de doutoramento que não foi considerada elegível.

1

Participante apresentou comprovativo de abertura de atividade.

Apesar de todos os resultados terem sido atingidos,
para a maior parte deles, a taxa de sucesso esteve
muito perto do limite mínimo.

alguns casos, esta revelou-se uma barreira para a
obtenção dos contratos de trabalho que servem como
comprovativo do cumprimento dos resultados.

A dificuldade no cumprimento dos resultados é uma
característica estrutural de um título de impacto
social, que ilustra que os objetivos estabelecidos são
ambiciosos e traduzem um potencial de mudança
elevado.

Alterações nas políticas de contratação dos
maiores empregadores na região: Em 2018,
algumas das empresas internacionais com presença
no Fundão alteraram a sua política de contratação,
limitando-a a pessoas com grau de licenciatura ou,
em alguns casos, mestrado. Esta nova política afetou
a taxa de contratações de alunos dos Bootcamps
Academia de Código. Note-se que, de acordo com
representantes das mesmas empresas, esta política
foi definida a nível central e está desalinhada com
a experiência muito positiva destas empresas com
alumni do TIS BAC.

No entanto, considerámos relevante apontar alguns
dos principais fatores críticos identificados:
A necessidade de apresentar evidência de situação
de desemprego: Houve vários casos em que a equipa
da Code For All recolheu contratos de trabalho para
alunos que não tinham apresentado evidência de
situação de desemprego. Esta formalidade levou a
que alguns dos alunos contratados não tenham sido
contabilizados para o resultado e é o principal fator
explicativo para a assimetria entre os 124 contratos
recolhidos (figura 11) e os 101 contratos considerados
para efeitos do resultado (ver figura 13).
Situações ambíguas: Surgiram casos onde não era
claro se a evidência seria considerada elegível ou não,
tais como: participantes contratados pela Code For
All, participantes que abriram atividade nas finanças
para trabalhar por conta própria, participantes com
contratos de estágio e integrações no mercado
de trabalho 1 e 2 dias depois da data limite. Estas
situações foram avaliadas pela EMPIS caso-a-caso.
Dificuldade de obtenção de evidência: Sentiuse um aumento crescente das preocupações dos
participantes com a proteção dos seus dados. Em
20

Como correu a
parceria do TIS?

Diminuição do tamanho dos Bootcamps:
Inicialmente estava previsto que cada Bootcamp
tivesse 22 alunos, refletindo a meta de 11 participantes
numa taxa de sucesso de 50%. Efetivamente, todos
os Bootcamps tiveram menos de 22 participantes,
subindo a taxa de sucesso necessária para cumprir o
resultado para valores entre 55% e 61%.
Incentivo criado pela meta: A meta definida neste
TIS é de 11 participantes em situação de emprego
por Bootcamp. Não foi definido qualquer incentivo
financeiro para superar este número de contratos.
Por essa razão, uma vez recolhida a evidência para 11
participantes de determinado Bootcamp, o incentivo
para alocar os recursos necessários à recolha de
evidência adicional é baixo.

Resposta rápida
Os investidores tiveram um papel muito ativo no apoio ao
projeto, para lá do adiantamento de capital. O apoio do
consórcio foi também operacional e estratégico, sobretudo
por parte da MAZE e do Instituto do Emprego e Formação
Profissional, I.P.
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O Título de Impacto Social
Parceiro do Setor Público
Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P.

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

Financiamento da
Intervenção
Organização Implementadora
Code For All

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, os Bootcamps Academia de Código. 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 Academia de Código, o projeto foi financiado
pela ASSOP e pela Fundação Calouste Gulbenkian.
Este financiamento cobriu os custos de implementação
dos Bootcamps Academia de Código pela Code For All
e de gestão de desempenho pela MAZE.
Mediante o cumprimento dos resultados, a Estrutura

de Missão Portugal Inovação Social (EMPIS)
reembolsa os investidores. O investimento total do
projeto foi planeado para cobrir o custo estimado do
mesmo em 723.500,00 €. Este montante equivale
ao potencial reembolso aos investidores, colocando
o teto da taxa interna de retorno para os investidores
em 0%. É relevante ressalvar que os investidores que
pagam IRC têm a possibilidade de obter 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, o indicador
de resultado definido para o TIS foi a integração de
desempregados no mercado de trabalho.

Implementação dos
Bootcamps Academia
de Código

Investidores
ASSOP
Fundação Calouste Gulbenkian

Intermediário
MAZE
Gestão da
Parceria

Financiamento da
gestão da parceria e
análise de dados

Pagamento por resultados,
mediante reembolso de
despesas

1741 jovens desempregados

Verificação do cumprimento dos resultados:
Integração no mercado de trabalho de pelo
menos 11 alunos até 4 meses após o fim do
bootcamp.2

Definição do pagador por resultado
A estrutura de pagamento por resultados deste título
de impacto social difere da arquitetura do mecanismo
original. Neste caso, o pagador por resultados, a
EMPIS, não é o parceiro de setor público que beneficia
do cumprimento dos resultados.
A entrada no mercado de trabalho representa uma
poupança direta para o Instituto de Segurança Social,
I.P. bem como para o Instituto do Emprego e Formação

Profissional, I.P., o parceiro que validou a relevância da
intervenção da Academia de Código.
O facto de o pagador por resultados não ser a(s)
entidade(s) pública que beneficiou da intervenção
limitou os incentivos 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
(comprovativos de desemprego e contratos laborais).

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.

Pagador por Resultados
Estrutura de Missão Portugal
Inovação Social (EMPIS)

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

Comunicação do
cumprimento dos
resultados

1.Inicialmente previa-se que a Academia de Código trabalharia com 198 jovens desempregados, divididos em nove grupos de 22
participantes cada. No entanto, de forma a garantir a qualidade do acompanhamento aos participantes, foi negociada com a EMPIS a
redução de cada grupo para 20 participantes, resultando num número total de 180 beneficiários. Em alguns bootcamps (6, 7,8 e 9), as
turmas foram menores do que se previa, reduzindo o tamanho da população-alvo ainda mais para 174 desempregados. Independentemente
do tamanho de cada bootcamp, a meta foi definida em termos absolutos: 11 alunos por bootcamp.
2.As datas limite exatas para obtenção do resultado ficaram definidas em candidatura com base no calendário planeado, por isso o número
de dias entre o fim do Bootcamp e respetiva data limite varia ligeiramente consoante o timing de execução do Bootcamp.
Fluxo de investimento
Fluxo de pagamento por resultados

Fluxo de serviços/informação
Parceria

Figura 14 Estrutura do Título de Impacto Bootcamps Academia de Código. Fonte: MAZE
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Pedidos de Reemboloso
A exigência do reporte financeiro associado aos
pedidos de reembolso absorveu uma enorme
quantidade de recursos das equipas da Code For All
e da MAZE. O atraso geral no reporte de resultados,

Pré Submissão
pedidos de reembolso e pagamentos resulta
essencialmente da exigência e complexidade deste
processo.

O Balcão2020 seleciona uma amostra aleatória
de 30 despesas submetidas.

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
(Code For All e MAZE) e consideradas elegíveis pelo
PO ISE.
O reporte físico e financeiro deste TIS é feito através
da plataforma Balcão2020, a plataforma informática
que gere 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:
•

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

•

Prestar evidência adicional para 10% das
despesas submetidas até um máximo de 30
despesas.

•

Reportar sobre a execução física do projeto;

•

Apresentar os comprovativos de resultado.

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

A Figura 15 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.

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

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.

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.
Resposta a pedidos de esclarecimento do PO ISE via email ou através do Balcão2020.

Aprovação do Pedido de Reembolso

Pagamento ao investidor maioritário

Reinvestimento na Code For All e MAZE (quando aplicável)*
Ações da Code For All/MAZE
Ações dos investidores
Decisões da EMPIS/PO ISE

Figura 15 Processo de pedido de reembolso. Fonte: MAZE.
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O reporte físico

Os Investidores

O reporte dos resultados depende da recolha da
evidência física, aprovada na candidatura do TIS. Para
que um participante cumpra os requisitos necessários
para ser contabilizado para o resultado, a Code For All
precisa de recolher os seguintes documentos:

Houve vários casos de alunos que não recolheram o
comprovativo de desemprego, que não partilharam o
contrato de trabalho ou que simplesmente deixaram
de responder à equipa da Code For All após o término
do Bootcamp.

a. Comprovativo de desemprego:
Declaração emitida pelo serviço de emprego de
um centro de emprego do IEFP, I.P., confirmando
a situação de desemprego do participante à data
de entrada no programa ou uma declaração da
segurança social atestando que o participante
não descontou durante os meses do Bootcamp.

A Code For All exerceu bastante esforço para garantir
que para todos os Bootcamps foram recolhidos pelo
menos 11 pares de evidência.

b. Contrato de trabalho:
Contrato de trabalho, assinado antes da data
limite para obtenção do resultado do respetivo
Bootcamp.

2. Uma amostra de sumários das aulas;

O principal desafio na recolha da evidência de
resultado é que a obtenção dos documentos em
questão está dependente dos alunos dos Bootcamps.

Para além da evidência de resultado para cada um
dos participantes, são ainda apresentados:
1. Os formulários de candidatura dos participantes;

3. A avaliação semanal de desempenho para cada
participante;
4. O registo de assiduidade de cada participante;
5. Os certificados de participação dos participantes;
6. O syllabus e cronograma do Bootcamp.

ASSOP
A ASSOP é uma associação que representa os interesses de várias empresas na área digital com forte presença no Fundão, em alinhamento com a estratégia
municipal de inovação e investimento.
Os primeiros dois Bootcamp Academia de Código fora
de Lisboa foram implementados em simultâneo no
Fundão antes do início do TIS, em abril de 2016, numa
iniciativa piloto entre a Câmara Municipal do Fundão e
a Code For All.
O sucesso dessa experiência piloto e a sua relevância
em termos de geração de talento para o ecossistema
de empresas tecnológicas com presença local, levou
a ASSOP a investir no TIS para financiar a ambição de
implementar 9 Bootcamps, em sequência, ao longo de
três anos.
A relação de confiança criada entre a Code For All e
os parceiros-chave locais trouxe muita confiança
à decisão de investimento no TIS.
A ASSOP considera que o projeto foi um sucesso,
sobretudo porque a Academia soube manter-se relevante face às dinâmicas do mercado e conseguiu,
ao longo dos anos do projeto, garantir uma elevada
taxa de empregabilidade. A empregabilidade real estimada pela Code For All e pela ASSOP para o projeto
é superior a 90%. A rigidez da evidência exigida pelo
TIS e o critério de esta empregabilidade ter de ser demonstrada durante os primeiros, 3 meses após o final
do Bootcamp, justifica, na perspetiva deste investidor
com presença local, a diferença face à taxa de sucesso
reportada oficialmente no TIS.

Na perspetiva da ASSOP, um dos maiores pontos
de dor na execução do projeto foi a falta agilidade
nos processos associada ao TIS, especificamente
na demonstração de resultados e de pedidos de
reembolso. A morosidade associada a estes processos
de reporte e a burocracia envolvida, não deixou
espaço para que, de uma forma rápida, eficaz e ágil, se
planeasse a transição de um modelo de financiamento
através de TIS para um modelo de longo prazo
associado a um modelo de negócio sustentável.
Embora os resultados tenham sido atingidos, o TIS
criou algum estrangulamento de caixa para a ASSOP,
uma vez que se tratou de um investimento em 2017
que só começou a ser recuperado em 2020. Para
uma organização pequena, que teve de se financiar
para assegurar o investimento inicial, isto foi muito
limitador.
Finalmente, ASSOP acredita que há um grande
potencial de escalabilidade desta solução através
da sua integração nas políticas e respostas públicas
nacionais, nomeadamente através da ação do IEFP,
I.P. mas que este potencial ainda não se concretizou.
Para garantir a continuidade desta resposta após o
fim do TIS, o município do Fundão tornou-se investidor
num projeto que financia Income Share Agreements
para alunos que não tenham capacidade financeira
para pagar este programa: os alunos candidatamse e frequentam o Bootcamp, mas só começam a
pagar se e quando entram no mercado de trabalho,
com um intervalo de 24 meses para realizarem esse
pagamento.

“O ecossistema de inovação no Fundão tinha vindo a crescer bem, para a escala do Município, desde 2013.
Em 2016, a falta de programadores informáticos para alimentar o crescimento das empresas que estavam
aqui instaladas na região já era um problema. Isto é um problema do país, e era também um problema do
Fundão. Nós quisemos acreditar nesta solução, num processo inovador, e em iniciativas piloto. Numa primeira fase, confesso, até foi difícil convencer as entidades empregadoras a recrutar as pessoas. Era tudo
muito novo. As empresas estavam ainda muito agarradas aos processos de recrutamento tradicionais destas áreas e havia algum ceticismo. Nós pedimos esse voto de confiança, foi dado pelas empresas e a partir
daí começaram-se a atingir resultados. As empresas começaram a dar-nos feedback muito positivo das
competências das pessoas [formadas nos Bootcamps Academia de Código].”

Figura 16 Exemplo de comprovativo de situação de desemprego.
Fonte: MAZE e Code For All
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Figura 17 Exemplo de contrato de trabalho.
Fonte: MAZE e Code For All

Ricardo Gonçalves, Coordenador do Gabinete de Inovação e Investimento da Câmara Municipal do
Fundão e representante da ASSOP.
Outubro de 2020
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A Fundação Calouste Gulbenkian
Para a Fundação Calouste Gulbenkian (FCG), o
investimento na primeira geração de TIS da Portugal
Inovação Social, na qual se inclui o TIS Bootcamps
Academia de Código, procurava mobilizar a
utilização deste instrumento financeiro e trazer novos
investidores para o espaço de investimento social.
Na perspetiva da Fundação, esta ferramenta
propunha uma combinação de características muito
interessantes para qualquer tipo de investidor privado:
conseguir praticar filantropia e receber o retorno,
no caso de os projetos alcançarem os resultados
previstos.
Neste sentido, o financiamento ao TIS Bootcamps
Academia de Código enquadra-se nos objetivos de
inovação social e construção de ecossistema da
Fundação, e não apenas nos objetivos específicos da
área temática da empregabilidade.
A empregabilidade foi um tema trabalhado ativamente
pela Fundação no inicio da década, quando as taxas de
desemprego jovem atingiram o seu pico. Durante este
período, a Fundação fez muito trabalho com iniciativas
nesta área temática.
Mais recentemente, a FCG tem-se focado
especificamente na área do conhecimento,
nomeadamente no desenvolvimento de competências.
No caso específico da Academia de Código, objetivo
era trabalhar com jovens desempregados e dar-lhes
um perfil diferenciador, alinhado com as competências
mais cobiçadas no mercado de trabalho e os novos
trabalhos digitais.
Os resultados do projeto validam esta aposta: foram
todos cumpridos, excedendo até a meta definida para
o projeto.

A Fundação acredita que a pandemia Covid-19
e a transformação digital vão tornar o mercado
de formação de programadores cada vez mais
competitivo. Este contexto vai exigir uma capacidade
de adaptação cada vez maior de respostas como os
Bootcamps Academia de Código e, de forma ainda
mais crítica, das respostas públicas de emprego e
requalificação.
Reconhecendo este desafio, houve várias
características desta resposta que geram confiança
na sua capacidade de se manter relevante:
1. A relação entre a curta duração da intervenção,
o investimento por aluno e a elevada taxa de
sucesso sinalizam uma relação custo-benefício
muito promissora.
2. Estes
Bootcamps
estão
desenhados
especificamente para pessoas desempregadas,
ocorrem em grupos pequenos (até 20 alunos)
e contam com um apoio muito intenso de uma
equipa de formação que inclui com um grande
número de ex-alunos. Estas características
diferenciadoras levam a que a intervenção tenha
um potencial de mudança social profunda, e
não se posicione apenas como uma formação
complementar ao percurso educativo tradicional.
Uma das prioridades para a Fundação era garantir que
as aprendizagens do projeto fossem incorporadas
nas decisões de política pública, nomeadamente pelo
IEFP, I.P.
Neste sentido, o envolvimento dos parceiros públicos
podia ter sido ainda maior e pensado de forma mais
estratégica desde o início do projeto. Este será uma
consideração prioritária em potenciais investimentos
futuros da Fundação.

“A nossa primeira vontade era perceber até que ponto poderíamos construir este ecossistema em Portugal.
Precisávamos de ter historias para contar e, no inicio, andámos à procura dessas historias. Quando surgiu
a oportunidade de trabalhar com os Bootcamps Academia de Código fomos atrás dela. Na verdade, esta
era uma área onde não tínhamos considerado aplicar um titulo de impacto social, mas não podíamos
desperdiçar essa oportunidade de testar em contexto real, a utilização desse instrumento. E em muito boa
hora o fizemos porque efetivamente pôs-nos no mapa e percebemos que esta ferramenta, representava
uma mais valia.”
Luís Jerónimo, Diretor do Programa Gulbenkian Desenvolvimento Sustentável da Fundação
Calouste Gulbenkian.
Outubro de 2020
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O Setor Público
O Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P.
O Instituto de Formação Profissional, I.P. (IEFP, I.P.)
esteve representado na maioria das reuniões de
parceiros ao longo do projeto.
Para além da validação inicial da importância dos
resultados contratualizados, a delegação regional do
centro manteve uma relação próxima com o projeto.
O papel deste parceiro incluiu, entre outros:
a.

O apoio à divulgação dos Bootcamps no princípio
do TIS;

b.

O apoio técnico na identificação de formas
alternativas de comprovar a situação de
desemprego e a entrada no mercado de trabalho;

c.

Os pareceres técnicos emitidos para informar
algumas das decisões da EMPIS face à
elegibilidade de conjuntos de evidência de
resultado atípicos.

Segundo o IEFP, I.P., a presença da Academia de
Código no Fundão teve um impacto muito importante
na dinamização da economia local, nomeadamente

garantindo a atração de talento jovem para a região,
que em muitos casos acabou por ser integrada no
mercado de trabalho da zona Centro do país (incluindo
o Fundão), mesmo no caso de alunos que se tinham
relocalizado de outras regiões para a realização do
Bootcamp.
Um ponto de melhoria apontado pelo IEFP, I.P. foi a
importância de reforçar o contacto com as empresas
da região, logo desde início, para garantir uma maior
recetividade por parte do ecossistema, em contratar
alunos sem formação de ensino superior nesta área.
A expetativa é de que a pandemia covid-19 acelere
o foco das formações do IEFP na área das novas
tecnologias, em detrimento de outras áreas menos
pertinentes.
Ainda que a incorporação das aprendizagens do
TIS em política pública não tenha sido pensada de
forma estratégica desde o início, espera-se que
esta experiência ainda cumpra o seu potencial de
influenciar esta transição.

“Um fator distintivo do modelo de Bootcamp (para além de estarmos a falar de um número muito inferior de
pessoas, face ao trabalho do IEFP, I.P.), é o esforço constante para conseguir a colocação do formando no
mercado de trabalho, num curto período de tempo.”
Sandra Jesus, Delegação Regional do Centro, Instituto de Emprego e Formação Profissional.
Dezembro de 2020

“Um dos nossos principais objetivos, seria ajudar o IEFP, I.P. a testar se investir num curso de programação
como os Bootcamps Academia de Código, resultaria em menos gastos do que aqueles que o IEFP, I.P. tem
com outras formações ou com uma relação de custo-benefício mais atrativa. Se este tipo de intervenção
consegue dar uma oportunidade de trabalho mais ambiciosa ao jovem desempregado, pode haver uma
situação win-win para o IEFP, I.P. e setor público em geral: poupança em apoios à empregabilidade de
longo prazo, porque a entrada no mercado de trabalho é mais rápida, e ganhos em impostos futuros."
Francisco Palmares, Gestor de Projeto na Fundação Calouste Gulbenkian.
Maio de 2020
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A EMPIS

"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."

A Estrutura de Missão Portugal Inovação Social (EMPIS)
é uma iniciativa pública que visa promover a inovação
social e dinamizar o mercado de investimento social
em Portugal. Esta iniciativa mobilizou 150.000.000€
do Fundo Social Europeu, no âmbito do Acordo de
Parceria Portugal 2020, para financiar 4 instrumentos,
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
mínimo de 50.000 euros e atuar sobre uma das
seguintes áreas: inclusão digital, justiça, saúde,
educação, proteção social e, no caso dos Bootcamps
Academia de Código, emprego. O papel da EMPIS
nestes mecanismos é de pagador pelos resultados
contratualizados. O reembolso aos investidores
ocorre mediante o cumprimento dos resultados. O
cumprimento dos resultados é avaliado pela equipa
de avaliação técnica da EMPIS que verifica que a
evidência reunida valida o cumprimento do resultado
contratualizado.
O modelo de financiamento do TIS foi desenvolvido com
o objetivo primário de desenvolver projetos pioneiros
com potencial contributo para o desenvolvimento da
política pública1.

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

Sendo a aproximação aos órgãos de política
pública um dos objectivos do TIS, a expectativa
do consórcio recaía sobre o envolvimento da
EMPIS no papel de moderador com o parceiro de
setor público, neste caso, o Instituto do Emprego
e Formação Profissional, 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 os Bootcamps Academia de Código
integraram o primeiro cohort de TIS da EMPIS, existe
um conjunto de aprendizagens 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 equipa de ativação da EMPIS para promover
maior colaboração entre os projetos e o pagador
por resultados;

•

Desenvolver uma avaliação de impacto
independente (ou substituindo) da avaliação do
cumprimento dos resultados através de evidência
administrativa, da qual depende o pagamento aos
investidores e a integração da metodologia;

•

Definir em conjunto, desde o início, um plano para
integrar as aprendizagens do projeto em política
pública e garantir que a iniciativa é escalada no
caso de os resultados serem cumpridos;

•

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

•

No curto prazo, reduzir o fardo imposto pelo
reporte financeiro através de metodologias
de custos simplificados para o pagamento de
reembolsos.

•

No médio prazo, trabalhar para que os pagamentos
por resultados sejam informados pelo valor
gerado para o setor público e não apenas pelo
custo de implementação do projeto;

Seria ainda importante considerar a abertura de
candidaturas 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 também mais fácil a criação
de tabelas que determinem o valor a pagar por cada
resultado, ligado ao custo do problema.

1 Portugal Inovação Social
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Gestão de desempenho
De forma a garantir o desempenho do TIS Bootcamps
Academia de Código, a MAZE foi responsável por
implementar processos de gestão e monotorização
de desempenho regular. Este acompanhamento
permitiu que a MAZE comunicasse à restante parceria
a evolução da implementação da intervenção e
desenvolvesse 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 apoiou a Code For All e os investidores na
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preparação, revisão e submissão de documentos
financeiros.
O processo de gestão de parceria ocorreu em quatro
categorias de interações:
1. Acompanhamento através do AidHound;

3. Reuniões de parceiros;
4. Interações relacionadas com os pedidos de
reembolso.
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Acompanhamento AidHound
Pontos de situação (ad hoc)
Reuniões de Parceiros
Pedidos de Reembolso (ad hoc)
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Figura 19 Formulários preenchidos no AidHound por aluno. Fonte: MAZE.

2. Pontos de situação com a equipa de projeto;

Reuniões de Parceiros

2018

Jan
Fev
Mar

Como resultado desta recolha de dados, o acesso à informação por
parte da MAZE foi mais fácil. Consequentemente, a informação relevante
sobre risco chegou mais atempadamente aos investidores.

Abr
Mai
Jun

No entanto, apesar de potenciais vantagens para a parceria como
um todo, a equipa de formação ofereceu resistência à utilização do
AidHound.
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Ao contrário do que acontece com outros prestadores de serviços, a
Code For All tem a capacidade técnica para desenvolver o seu próprio
sistema interno de gestão de dados.
Na perspetiva dos formadores, a utilização desta plataforma para o
uso exclusivo no TIS representou alguma duplicação de trabalho pelo
que nos Bootcamps 8 e 9, a utilização do AidHound foi abandonada e
a mesma informação foi partilhada por email, extraída do sistema de
controlo interno da Code For All.
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Figura 18 Estrutura de acompanhamento da intervenção Bootcamps Academia de Código, exemplo ilustrativo. Fonte: MAZE.
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“Muitas vezes tendemos a negligenciar o papel dos intermediários. No entanto, tanto na conceção do
projeto como na sua gestão de dia a dia, a MAZE teve um papel determinante. Há aqui uma qualidade e
um trabalho que resultou no sucesso das intervenções, e na boa resposta aos investidores. A forma como
isto foi gerido desde o inicio, com reuniões mensais, com updates regulares, deu confiança a todos: aos
investidores, aos beneficiários e, quero acreditar, ao setor publico.”
Luís Jerónimo, Diretor do Programa Gulbenkian Desenvolvimento Sustentável da Fundação
Calouste Gulbenkian.
Outubro de 2020

Acompanhamento através do AidHound
Frequência: Contínuo (até ao fim do Bootcamp 7)
Descrição: O AidHound é uma plataforma de gestão de dados desenhada para a área social. Esta plataforma foi
utilizada para registar, organizar e partilhar dados entre a equipa de formação da Code For All e a MAZE, ao longo
dos primeiros 7 Bootcamps.
A informação partilhada através da plataforma incluiu dados acerca da assiduidade dos participantes, da sua
prestação em competências técnicas, competências soft e dedicação, e da sua participação nos Hackatons. Por
cada participante, a equipa de formação preencheu 15 formulários.
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Set

Pontos de situação com as equipas de formação e gestão de
projeto da Code For All

Out
Nov

Frequência: Variável
Descrição: A MAZE e a equipa de formação fizeram pontos de situação
por telefone ou email frequentemente (quinzenais a mensais, dependendo
das turmas e fases do projeto). Nestes contactos, a MAZE recolheu a
perceção da equipa de formação sobre o decorrer do Bootcamp e o nível
de risco associado a cada um dos participantes.

Dez
2020

Fev
Mar
Abr
Mai
Jun

Também com uma frequência variável, a MAZE fez pontos de situação
com a equipa de gestão do projeto. Os pontos de situação foram
momentos de discussão sobre desafios internos e externos e onde
foram trabalhadas as respetivas estratégias de mitigação.
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Estes contactos são ainda úteis para planear e calendarizar
responsabilidades relativas aos pedidos de reembolso.
Tanto nos contactos com a equipa de formação como nos contactos
com a equipa de gestão, a MAZE procurou também recolher informação
sobre o processo de entrada no mercado de trabalho dos participantes.
A MAZE e a Code For All tiveram alguma dificuldade em estabilizar os
pontos de contacto entre as organizações. Como resultado, houve
alguns momentos de assimetria de informação que dificultaram a gestão
de risco do projeto

Jan
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2021

Jan
Fev
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Abr
Mai

Figura 20 Reuniões de parceiros
realizadas. Fonte: MAZE.
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Reuniões de parceiros
Frequência: : Mensal a Bimensal (quando possível)
Descrição: A MAZE dinamizou reuniões bimensais entre os investidores, a Code For All e o Instituto do Emprego
e Formação Profissional, I.P., para promover a comunicação entre os diferentes parceiros. Estas reuniões foram
particularmente relevantes para gerir as expectativas dos parceiros e co desenhar estratégias de mitigação para
os riscos identificados.

Como correu o processo
de Reembolso Financeiro?

Dentro do período de reporte do TIS foram realizadas 22 reuniões de parceiros do TIS Bootcamps Academia de
Código (ver figura 20 para mais detalhes).
No entanto, uma vez que o processo de pagamento aos investidores do projeto ainda não está finalizado, foram e
serão necessárias algumas reuniões de parceiros extraordinárias.
Documentos externos preparados: Apresentações resumo para reuniões de parceiros

Interações relacionadas com os pedidos de reembolso
Frequência: Variável
Descrição: Associadas ao calendário de pedidos de reembolso, estão uma série de reuniões e contactos extraordinários.
A nível interno, estas interações incluíram a equipa de gestão e a equipa financeira da Code For All. Em alguns
casos incluíram também a ASSOP no seu papel de investidor maioritário.
A nível externo, estas interações estenderam-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 documento de controlo de evidência a recolher (deixou de ser necessário a partir do terceiro
resultado);
→ Apoio na recolha de evidência financeira relativa à Code For All.
→ Recolha de evidência relativa à MAZE.
→ Organização de evidência recolhida.
→ Submissão de evidência física e financeira no Balcão2020, em conjunto com a Code For All.
→ Articulação das respostas a pedidos de esclarecimentos feitos pela EMPIS e pelo PO ISE.
Documentos externos preparados: Apresentação resumo do resultado; documento de controlo de evidência
financeira a recolher, guia de reporte financeiro nos pedidos de reembolso; guia de utilização do Balcão2020.
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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
financeiro ocorre mediante aprovação de despesas, após a
verificação do cumprimento dos resultados. As implicações deste
mecanismo, levaram à restruturação do modelo financeiro do
TIS a uma pressão de caixa considerável sobre os investidores e
prestadores de serviço.
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O Modelo Financeiro
Pedidos de Reembolso

Rubricas

Total

2018

2019

2020

Contribuição Fundo
Social Europeu

€614.975,00

€413.440,00

€188.020,00

€13.515,00

Contribuição
Pública Nacional

€108.525,00

€72.960,00

€33.180,00

€2.385,00

€723.500,00

€486.400,00

€221.200,00

€15.900,00

(Orçamento de Estado)

Financiamento
Público Total

O reporte Financeiro
O orçamento total aprovado para o TIS Bootcamps
Academia de Código foi 723.500,00€, distribuído em
nove períodos, associados ao cumprimento dos nove
resultados contratualizados.
As despesas reportadas para algum dos pedidos de
reembolso foram bastante diferentes dos respetivos
montantes orçamentados. No caso do primeiro
pedido de reembolso, onde esta diferença foi mais
significativa, isto resultou de um grande investimento
orçamentado para equipamento que acabou por não
ser necessário.

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 incorridas mas
consideradas "não elegíveis" 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.

Note-se que no caso dos TIS no contexto do fundo de
pagamento de resultados da EMPIS, os investidores

Pedido de Reembolso

Figura 22 Quadro com a origem dos fundos planeados para o pagamento de resultados do TIS, "Modalidade de Financiamento". Fonte: POI SE

Período de despesas associado a cada resultado
Despesa orçamentada

Orçamento
Pedido de
reembolso

Execução
Despesas
orçamentadas

Despesas
submetidas

Execução
orçamental

Despesas
aprovadas

Despesas
cortadas

Diferença
entre despesas
aprovadas e
orçamentadas

Resultado 1

183.250,00 €

169.780,57 €

-13.469,43 €

161.031,93 €

8.748,64 €

-22.218,07 €

Resultado 2

79.950,00 €

79.945.,58 €

-4,42 €

75.624,53 €

4.321,05 €

-4.325,47 €

Resultado 3

65.300,00 €

58.514,25 €

-6.785,75 €

39.325,58 €

19.188,67 €

-25.974,42 €

Resultado 4

77.950,00 €

74.306,62 €

-3.643,38 €

73.371,70 €

934,92 €

-4.578,30 €

Resultado 5

79.950,00 €

73.943,84 €

-6.006,16 €

73.943,84 €

0,00 €

-6.006,16 €

Resultado 6

65.300,00 €

69.079,15 €

3.779,15 €

69.079,15 €

0,00 €

3.779,15 €

Início

Fim

Resultado 1

01/01/2017

31/08/2017

183.250,00 €

Resultado 2

01/09/2017

31/12/2017

79.950,00 €

Resultado 7

77.950,00 €

68.318,95 €

-9.631,05 €

68.318,95 €

0,00 €

-9.631,05 €

Resultado 3

01/01/2018

30/04/2018

65.300,00 €

Resultado 8

77.950,00 €

69.001,75 €

-8.948,25 €

69.001,75 €

0,00 €

-8.948,25 €

Resultado 4

01/05/2018

31/08/2018

77.950,00 €

Resultado 9

15.900,00 €

20.806,16 €

4.906,16 €

*20.806,16 €

*0,00 €

*4.906,16 €

Resultado 5

01/09/2018

31/12/2018

79.950,00 €

Totais

723.500,00 €

683.696,87 €

-39.803,13 € *650.503,59 €

*33.193.28 €

*-72.996,41 €

Resultado 6

01/01/2019

30/04/2019

65.300,00 €

Resultado 7

01/05/2019

31/08/2019

77.950,00 €

Resultado 8

01/09/2019

31/12/2019

77.950,00 €

Resultado 9

01/01/2020

30/04/2020

15.900,00 €

Totais

* Estes valores são provisórios, assumem que o nono pedido de reembolso é aprovado pago sem cortes. Os valores finais dependem do fecho
do projeto pelo PO ISE.
Figura 23 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

723.500,00 €

Figura 21 Plano orçamental submetido em candidatura.Fonte: MAZE, adaptado do orçamento submetido em candidatura.
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Pedidos de Reembolso
A diferença entre o orçamento e a execução
No decorrer do TIS, foi reportado um total de
683.696,87 € em despesas. Este valor esteve quase
40.000,00 € abaixo do que tinha sido orçamentado
para o projeto.

entre o orçamento e a execução financeira do projeto
são:
a.

O montante gasto em recursos humanos acabou
por ser maior do que o que tinha sido orçamentado,
reforçando o papel essencial que a equipa tem no
sucesso do projeto;

b.

Ao longo do projeto, houve tipos de despesas
incorridas pela Code For All que deixaram de
ser submetidas para aprovação com base em
decisões de "não elegibilidade" tomadas pelo PO
ISE em reembolsos anteriores.

Grande parte da diferença entre orçamento e
execução deveu-se a três razões principais:
a.

Estava previsto um investimento de 30.000,00
€ em equipamento para o início do projeto que
acabou por não ser necessário;

b.

O montante orçamentado para divulgação de
projeto esteve consideravelmente acima daquele
que acabou por ser utilizado;

c.

O montante orçamentado para aquisição de
outros bem e serviços (para além da componente
de comunicação) esteve consideravelmente
acima daquele que acabou por ser utilizado.

Isto significa que o montante reportado subestima o
custo real do projeto, e que a respetiva diferença foi
absorvida pela Code For All.

Duas observações adicionais acerca do contraste
As despesas consideradas "não elegíveis" pelo PO ISE
Até à data, o PO ISE considerou despesas num total de
33.193,28 € como não elegíveis. Destas, 32.950,77
€ correspondiam a despesas da Academia de Código
e as restantes 242,51 €, a despesas da MAZE.
Reconhecendo que o reporte de despesas poderia
ter sido feito de forma mais rigorosa, é importante
ressalvar que o pagamento contra despesas não
faz parte do ADN e princípios base de um Título de
Impacto Social.
Estes cortes tiveram de ser absorvidos pela parceria,
independentemente dos respetivos resultados terem
sido cumpridos, o que gerou bastante frustração nos
parceiros.
No decorrer do projeto, numa tentativa de alinhar

os incentivos para um reporte mais rigoroso das
despesas, os cortes foram absorvidos pelos
prestadores de serviços . Para que isto acontecesse,
os fluxos financeiros planeados originalmente
entre investidores e prestadores de serviços foram
alterados.
A lógica inicial que previa que os prestadores de
serviços recebessem a totalidade do investimento até
ao momento do reembolso 6 foi alterada para garantir
que estava previsto reinvestimento nos prestadores
de serviços até ao término do projeto.
No contexto das discussões de fecho financeiro
do projeto, está a ser discutido se os investidores
acabarão por assumir a totalidade ou parte destas
despesas "cortadas".*

* A atualização desta secção será feita assim que possível após o fecho de todos os fluxos financeiros do projeto.
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“Durante este processo, o foco não esteve nos resultados, na prestação do serviço e no valor que a prestação
do serviço cria. A génese da Academia de Código parte de um estudo da Comissão Europeia, que estima
que o custo anual de um NEET para o Estado Português de 8400 euros. Noutro contexto, o preço por aluno
seria pensado como sendo mais baixo do que este valor, gerando valor para a sociedade de forma eficiente.
A forma com o TIS foi estruturado, dentro do quadro dos fundos comunitários, teve de ser numa lógica de
custos. Vai contra a ideia do que é a criação de valor para a sociedade do serviço que estamos a prestar.
Deixa de ser uma lógica de “quanto é que este serviço vale” para “quanto é que este serviço custou".
Bernardo Afonso, CFO da Academia de Código.
Outubro de 2020

Os atrasos na submissão dos pedidos de reembolso
Os pedidos de reembolso foram submetidos, com um
atraso de vários meses, face à calendarização inicial.
O Pedido de Reembolso 1 foi submetido em abril de
2018, 7 meses após a data prevista. Externamente,
este atraso esteve relacionado com um problema
técnico no Balcão2020. Internamente, o primeiro
reembolso foi particularmente difícil porque foi o
primeiro reembolso a ser submetido pelo projeto (e o
primeiro a ser submetido a nível nacional no contexto
dos TIS EMPIS).
O atraso no processo do pedido de reembolso 1 foi
parcialmente responsável pelos atrasos na submissão
de pedidos seguintes.
Os atrasos na submissão dos pedidos de reembolso
deveram-se na sua larga maioria à exigência do
reporte financeiro e não à exigência do reporte dos
resultados atingidos.
O hiato entre o calendário planeado e o calendário
executado (ver figura 24) reflete a exigência deste
processo para os prestadores de serviços, a
quantidade de pedidos de esclarecimento feitos
pelo PO ISE relativamente à evidência financeira
e, em alguns períodos, da velocidade do próprio
PO ISE.
A figura 24 ilustra detalhadamente os atrasos no
processo de submissão de resultados e no pagamento
de resultados do TIS. Os principais motivos de atraso
na submissão de resultados incluíram:

Problemas técnicos na plataforma Balcão 2020,
que impossibilitaram a submissão de pedidos de
reembolso e que provocaram a grande parte do atraso
na submissão do PR1;
Desconhecimento do processo de reporte físico e
financeiro que conduziram a um atraso adicional na
submissão do PR1;
Mudanças na equipa financeira responsável pelo
reporte financeiro da Code For All e mudanças na
equipa da MAZE que levou a perda de conhecimento
sobre o processo que justificaram o atraso na
submissão do segundo resultado,
Exigência do reporte financeiro e longos períodos de
pedidos de esclarecimento a ele associados.
Demora por parte da Code For All a preparar a
evidência financeira (e por vezes física) associada aos
pedidos de reembolso;
Demora por parte do PO ISE em iniciar a análise
financeira após a submissão dos pedidos de
reembolso.
As aprendizagens associadas aos primeiros pedidos
de reembolso permitiram preparar os pedidos de
reembolso 7, 8 e 9 de forma mais célere.
Até à data, os atrasos nas submissões e validações
dos pedidos de reembolso culminaram num atraso
de 1 ano* no fecho do projeto, face à calendarização
prevista.

* A atualização desta secção será feita assim que possível após o fecho de todos os fluxos financeiros do projeto.
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Pedido de Reembolso 1
Set17

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 9

Submissão do PR1
Submissão / Pagamento Planeados
Submissão de Pedido de Reembolso Executada
Pagamento de Reembolso Executado

Out17
Nov17

Pedido de Reembolso 8

Pagamento do PR1

Dez17
Jan18

Submissão do PR2

Fev18
Mar18

Pagamento do PR2

Abr18

Submissão do PR1

Mai18

Pagamento do PR1

Submissão do PR3

Jun18
Jul18

Pagamento do PR3

Ago18
Set18

Submissão do PR2

Submissão do PR4

Out18
Nov18

Pagamento do PR4

Dec18
Jan19

Pagamento do PR2

Fev19

Submissão do PR5
Submissão do PR3

Mar19

Pagamento do PR5

Abr19
Mai19

Submissão do PR6

Jun19
Jul19

Pagamento do PR3

Pagamento do PR6

Ago19
Set19
Out19

Submissão do PR7
Submissão do PR4

Submissão do PR5

Nov19

Pagamento do PR7

Dez19
Jan20

Submissão do PR8

Fev20
Mar20
Abr20

Pagamento do PR4

Pagamento do PR8
Pagamento do PR5

Mai20

Submissão do PR9

Jun20
Jul20
Ago20

Pagamento do PR9
Submissão do PR6

Submissão do PR7

Set20
Out20
Nov20

Pagamento do PR6
Pagamento do PR7

Submissão do PR8

Dez20
Jan21

Submissão do PR9

Fev21
Mar21
Figura 24 Calendário dos pedidos de reembolso planeados e submetidos. Fonte: MAZE.
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Pagamento do PR8

(Pagamento por receber)*

* Até à data de fecho deste relatório, no início de julho de 2021 o pagamento relativo ao PR9 ainda não tinha sido feito.
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Fluxos Financeiros

O calendário real de pagamento aos investidores
atrasou-se muito relativamente ao que estava
previsto à data da candidatura, em grande parte
devido à exigência do reporte financeiro. As
particularidades deste esquema de pagamento
obrigaram os parceiros a reorganizar o calendário
e distribuição de risco no financiamento ao
projeto.

"A questão da pressão causada pelos atrasos nos pedidos de reembolso e pagamentos foi a maior dificuldade
que a ASSOP enfrentou na posição de investidor neste título. Tudo o resto, na articulação com os parceiros,
foi perfeito. Nunca tivemos qualquer tipo de entropia ou de dificuldade naquilo que estava assumido pela
ASSOP, pela Fundação Calouste Gulbenkian, pela Academia e pela MAZE. Não houve qualquer tipo de desvio.
Foi a morosidade e burocracia associada aos processos que se tornou o maior problema: o TIS acabou no
final de 2019 e só agora é que estamos no reembolso 6 ou 7, no fim de 2020. Talvez só no fim de 2021
tenhamos esta situação concluída. Para uma empresa pequena como a ASSOP, que teve que se financiar para
assegura o investimento, é complicado e tira capacidade de atuação para trabalhar na solução em si e na sua
sustentabilidade. Neste momento ainda temos às costas todos esses encargos."
Ricardo Gonçalves, Coordenador do Gabinete de Inovação e Investimento da Câmara Municipal do
Fundão e representante da ASSOP.
Outubro de 2020

Num TIS, o risco financeiro é desviado – total ou
parcialmente - dos prestadores de serviços para
os investidores. Os investidores do TIS Academia
de Código transferiram quatro tranches de
investimento inicial no BAC 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. Foi planeado que os
investidores reinvestissem totalmente nos prestadores
de serviço os montantes reembolsados dos cinco
primeiros resultados e parcialmente o reembolso 6,
de forma a cobrir os custos de implementação até ao
final da intervenção.
Enquanto que a execução da intervenção não sofreu
atrasos relativamente ao calendarizado, os fluxos
de caixa entre investidores, prestadores de serviço
e EMPIS sofreram um atraso de cerca de 12 meses,
sendo que os parceiros ainda estão a aguardar a
transferência do último reembolso.
Para além do atraso associado aos reembolsos,
houve também alteração nos valores reembolsados,
refletindo a diferença entre o orçamento e a
execução, assim como as despesas consideradas
não elegíveis pelo PO ISE. Até à data, este “corte” de

despesas foi absorvido pela Code For All e pela MAZE,
respetivamente.
O novo modelo de fluxos de caixa foi redesenhado
para haver um reinvestimento parcial nos prestadores
de serviços até ao último resultado. Este desenho
garante que os mesmos têm um incentivo adicional
para reportar com o maior rigor possível até ao nono
pedido de reembolso. Note-se que este modelo
implica que a caixa das duas organizações suporte
custos de implementação até ao fim do projeto.
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 e prestadores de serviços.
Já que:
1. mesmo num contexto em que os resultados são
cumpridos, a taxa de retorno dos investidores
pode ser negativa.
2. O processo de pagamento por resultados
é muito borucrático e pode estender-se
consideravelmente para além do planeado.
A taxa interna de retorno para os investidores irá
depender da decisão final relativamente a quem irá
absorver o montante das despesas consideradas
"não elegíveis" pelo PO ISE. Ainda que até à data os
prestadores de serviços tenham suportado esses
cortes, está em dicussão a absorção parcial ou total
destas perdas pelos investidores.*

* A atualização desta secção será feita assim que possível após o fecho de todos os fluxos financeiros do projeto.
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Plano
Reembolso 1

175.000,00 €
€ 175,000
125.000,00 €
€ 125,000
75.000,00 €

Reembolso 2

Reembolso 5

Reembolso 4

€ 75,000

Reembolso 7

Reembolso 3

Reembolso 8

Reembolso 6

25.000,00 €
Reembolso 9

€ 25,000
0,00 €

2017
jan

2018
fev

mar

abr

ago

set

out

nov

dez

jan

2019
fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

jan

2020
fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

jan

fev

mar

abr

mai

jun

-€ 25,000
- 25.000,00 €
-€ 75,000
- 75.000,00 €
-€ 125,000
- 125.000,00 €
-€ 175,000
- 175.000,00 €

-€ 225,000

Realidade
175.000,00 €
€ 175,000

À data de fecho deste relatório, o Reembolso 9
ainda não tinha sido pago aos investidores.

Reembolso 1

125.000,00 €
€ 125,000
75.000,00 €
Investimentos
iniciais da ASSOP

€ 75,000

Reembolso 2

Investimentos
iniciais da FCG

Reembolso 4

Reembolso
Reembolso 7
6

Reembolso 5

Reembolso
8

Reembolso 3

25.000,00 €
€ 25,000
0,00 €

2017
jan

2018
fev

mar

abr

ago

set

out

nov

dez

jan

2019
fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

jan

2020
fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

jan

2021
fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

jan

fev

mar

-€ 25,000
- 25.000,00 €
À data de fecho deste relatório, o Reembolso 8
ainda não tinha sido parcialmente redistribuído
pelos prestadores de serviços.

-€ 75,000
- 75.000,00 €
-€ 125,000
- 125.000,00 €
-€ 175,000
- 175.000,00 €
-€ 225,000

Investimento na Code For All

Reembolso a reinvestir

Investimento na MAZE

Reembolso para a ASSOP
Reembolso para a FCG

Figura 25 Fluxos de caixa entre investidores, prestadores de serviço e pagador por resultados (planeamento versus execução). Fonte: MAZE.
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Como pode
melhorar
resposta a jovens
desempregados ou
em subemprego?

Resposta rápida
A melhoria desta resposta passará por um foco cada vez maior em
resultados, pela proximidade às empresas e às suas necessidades, pela
flexibilização dos modelos de formação e respetivos conteúdos e pela
aposta em competências muito cobiçadas pelo mercado de trabalho,
como é o caso da programação informática.
Foto por Priscilla Du Preez em unsplash.com
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Política pública
Resposta atual
O problema social

A resposta pública

A taxa de desemprego da população com menos de
25 anos em Portugal era de 24% em 2017. Nos anos
seguintes persistiu acima dos 18%1.

Porque o problema do desemprego jovem em
Portugal resulta de um conjunto complexo de fatores,
a ação do setor público pode atuar sobre um vasto
leque de áreas (desde a flexibilização do mercado
de trabalho às políticas de educação). No entanto,
no contexto deste relatório e da área de atuação os
Bootcamps Academia de Código, faz sentido refletir
sobre as iniciativas públicas explicitamente focadas na
promoção do emprego e na formação e requalificação
profissional.

Em março de 2021 estavam registados no IEFP, I.P.
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,
classificados normalmente como inativos.
Estes indivíduos expressam desejo de trabalhar,
mas não reportam qualquer diligência ativa recente
na procura de emprego. Na prática, a probabilidade
de transição para o emprego dos marginalmente
vinculados (13.4%) está muito mais próxima do grupo
dos desempregados (19.8%) do que do grupo dos
outros inativos (3%)3.
A estes somam-se os jovens empregados com vontade
de se requalificarem em áreas com mais potencial de
lhes trazerem satisfação pessoal, maiores rendimentos
e percursos profissionais mais promissores.
O subaproveitamento das camadas mais jovens no
mercado laboral poe em causa a competitividade
de Portugal, num contexto de envelhecimento
populacional, pondo em causa o nosso crescimento
económico e desenvolvimento.
Por outro lado, de uma perspetiva de saúde pública
e bem-estar individual, há uma vasta literatura que
sugere que o desemprego jovem está associado a pior
saúde mental e física.
Ao mesmo tempo que o desemprego jovem persiste,
estima-se que em 2020 a Europa tenha tido uma
escassez de cerca de 900.000 profissionais na área
das tecnologias da informação e comunicação (TIC),
dos quais 15.000 em Portugal4, o que representa
uma barreira ao desenvolvimento das empresas
Portuguesas e à capacidade de atrair grandes
empregadores estrangeiros.

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

Investimento público
A avaliação de respostas públicas a problemas sociais
deve considerar a relação entre o custo de proporcionar
essa resposta e os resultados atingidos pela mesma.
No contexto da formação e requalificação esta
comparação é essencial. O custo associado a um
programa de (re)qualificação só pode ser considerado
em relação aos seus resultados, incluindo:
•

Se houve ou não entrada no mercado de trabalho
atribuível a esse programa;

•

A velocidade dessa entrada no mercado de
trabalho;

•

As características destes contratos laborais
relativamente a retribuição e vínculo laboral;

•

As perspetivas de crescimento do setor e
progressão de carreira associada;

•

O nível de satisfação da pessoa empregada
relativamente à oportunidade profissional.

A plataforma One Value reúne e sistematiza custos para
o setor público em diversas respostas sociais.
Em 2016, o custo para o IEFP, I.P. de um percurso típico
de formação e integração de um jovem no mercado
de trabalho em Portugal era de aproximadamente
15.800€, tendo sido atualizado pela última vez em
2016. Este valor inclui um curso de apendizagem com
um custo estimado de 9.538€, um estágio profissional
e um prémio de emprego pago à contratação após o
estágio profissional5.
Nesta estimativa não estão incluídos os custos sociais e
económicos indiretos do desemprego jovem.

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.
1. INE, PORDATA, 2021
2. 4. IEFP, I.P., 2021.
3. Banco de Portugal, 2020
4. European Commission (2014) E-skills in Europe Portugal Country Report

Os Bootcamps Academia de Código custaram ao setor
público cerca de 3.740€ por aluno*. Este valor inclui os
custos de gestão de desempenho do projeto.
Se só nos focarmos nos casos de sucesso e contarmos
apenas com os 101 alunos que foram reportados para
efeitos do resultado e que reuniram toda a evidência
exigida pelo contrato TIS, o setor público pagou 6.440€
por aluno empregado*.
A confiança de que estas entradas no mercado
de trabalho foram o resultado direto do programa
é bastante alta uma vez que todos os contratos
apresentados se enquadram no perfil de programação
informática , como tal, não seriam acessíveis a estes
alunos antes de frquentarem os Bootcamps.
É importante ressalvar que o número de alunos
que realmente entrou no mercado de trabalho no
seguimento dos Bootcamps Academia de Código é
superior àquele reportado.
Para além destes valores, houve um custo adicional de
191€ por aluno, suportado maioritariamente pela Code
For All, como consequência de despesas "cortadas"
pelo PO ISE*.
O retorno direto potencial deste investimento público
tem três eixos: poupança em futuras medidas de apoio
ao emprego que não serão necessárias, poupança
em futuros subsídios de desemprego, rendimentos
adicionais com IRS.
Perante o custo para o setor público de cada caso
de sucesso, num modelo de intervenção sem risco
financeiro (se não houver entrada no mercado de
trabalho o setor público não paga), o retorno de um
investimento público nos Bootcamps Academia de
Código representa uma proposta de valor muito
forte.

Setor Público

Investidores

Prest. de Serviços

Total

Custo por pessoa
que beneficiou da
intervenção*

3 738,53 €

0,00 €#

190,77 €

3 929,30 €

Custo por pessoa que
integrou o mercado
de trabalho nos
termos definidos pelo
TIS*

6 440,63 €

0,00 €#

328,65 €

6 769,28 €

* Estas estimativas são provisórias. A atualização desta secção será feita assim que possível após o fecho de todos os fluxos financeiros do
projeto.
#
Assumindo um custo de capital de 0%.
5. One Value, 2021
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" Teste após teste, as
empresas voltavam
para contratar mais
e as remunerações
foram subindo."

Olhando para a frente

A experiência do TIS Bootcamps Academia de Código
traz consigo uma série de aprendizagens que podem
ser incorporadas nas políticas pública em torno do
emprego, entre elas:
a.

André Machado, COO e Business Development Director da Academia de Código
Outubro de 2020

Qualquer resposta de política pública de
emprego deve ter muito claros os resultados
que quer atingir e orientar a experiência
formativa em função desses resultados. A
orientação constante para os resultados é a chave
do sucesso dos Bootcamps Academia de Código.

b. O diálogo com as empresas acerca das suas
necessidades em termos de competências
técnicas e não técnicas é essencial para
garantir que a oferta formativa se mantém
relevante. A Code For All mantém um diálogo
constante com os principais empregadores na
área da programação informática e incorpora as
suas necessidades de feedback no desenho dos
Bootcamps.
c.

"Quando começámos em 2015, tivemos muitas dificuldades. Não é fácil convencer os responsáveis de recursos
humanos que estão habituados a contratar licenciados e mestrados de cursos de engenharia, que uma pessoa
licenciada em educação física ou que não é licenciada sequer, em 14 semanas, está apta a começar uma
carreira como programador. Sabíamos que íamos ter alguma resistência, e tivemos. Nessa altura as empresas
concordaram em começar numa ótica de teste. Os alunos dos Bootcamps começaram com remunerações mais
baixas porque as empresas não ainda não acreditavam tanto no modelo. Mas a situação foi evoluindo, teste após
teste, as empresas voltavam para contratar mais e as remunerações foram subindo. Hoje, um aluno da Academia,
independentemente do seu background, vai muitas vezes trabalhar com as mesmas condições de um aluno com
um Mestrado em engenharia informática. Isto mostra a qualidade que os nossos alunos demonstram lá dentro, e
reflete-se na confiança das empresas. "

Apostar em áreas de formação com muita
procura por parte do mercado de trabalho
é uma das formas mais poderosas de
garantir a entrada no mercado de trabalho,
com salários altos e boas perspetivas de
progressão de carreira. O skills-gap na área da
programação informática explorado por esta
intervenção está longe de estar colmatado.
Como mencionado anteriormente, os Bootcamps
Academia de Código exploram a escassez de cerca
de 15.000 profissionais na área das tecnologias da
informação e comunicação (TIC) em Portugal.

d. Dentro da área é tecnológica, onde as
competências procuradas pelo mercado
estão em permanente mudança, é essencial
que os conteúdos formativos se adaptem em
tempo real e que os contratos com entidades
formativas não só permitam como incentivem
essa mudança. O currículo dos Bootcamps foi
ajustado ao longo dos três anos de intervenção
garantindo que os alunos se focavam nas
linguagem e competências de programação mais
ajustados ao mercado de trabalho.
e. Em mercados onde há falta de trabalhadores,
as empresas estão mais disponíveis para
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flexibilizar os seu critérios relativamente
a habilitações académicas e focar-se
nas capacidades dos candidatos. Esta
flexibilidade melhora as perspetivas de
formandos com um baixo nível de habilitações
e, como consequência, pode funcionar com
uma fonte de grande motivação. Hoje, um
aluno da Academia, independentemente do seu
background, vai muitas vezes trabalhar com as
mesmas condições de um aluno com um Mestrado
em engenharia informática.

Como em tantos outros problemas sociais, o custo
de ignorar o problema do desemprego jovem é e será
muito maior do que o investimento necessário para o
combater.

f.

Criar experiências formativas de alta
intensidade e acesso competitivo pode servir
particularmente bem um subgrupo de jovens
com alto potencial e nível de motivação que
se encontram em situação de desemprego. É
muito claro que um programa como os Bootcamps
Academia de Código não funciona para todos
os perfis de jovens desempregados. No entanto,
para jovens desempregados que demonstram
o compromisso e motivação necessários, a
seletividade e intensidade do programa funcionam
como um estímulo psicológico muito forte e
marcam o início de uma nova forma de estar para
estes jovens.

g. Apostar na qualidade e sexyness da experiência
de formação é chave para garantir o interesse
e compromisso dos alunos e contribuem para
uma maior motivação. A Academia de Código
aposta numa imagem e comunicação muito
fortes. Os espaços de formação remetem para
um ambiente de start-up inovadora e não para um
contexto formativo. Os equipamentos são de gama
profissional. Este conjunto de características faz
com que os alunos dos Bootcamps sintam orgulho
e privilégio em poderem frequentar o programa o
que tem implicações óbvias na sua prestação. Este
tipo de imagem, também permitiu ao programa
chegar a jovens desempregados com algum
preconceito em relação a programas de formação
tradicionais.
h. Uma requalificação diferenciadora exige
um apoio intenso durante a formação e tem
de incluir a preparação para a abordagem
ao mercado de trabalho. Os Bootcamps da
Academia de Código têm 3 professores a tempo
inteiro para cada Bootcamp de 20 alunos e
incluem apoio individualizado na abordagem aos
empregadores.
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"O objectivo da
Academia não é a
formação em si, mas
a mudança de vida."

Conclusão
O TIS Bootcamps Academia de Código foi um sucesso no sentido em que permitiu implementar uma
intervenção inovadora para a promoção da empregabilidade jovem com resultados muito fortes e testar
um mecanismo de contratualização de resultados. O reconhecimento, por parte dos participantes,
entidades implementadoras, investidores e parceiros de setor público reforça este balanço.
O TIS BAC trabalhou com 174 desempregados, divididos em 9 Bootcamps com 18 a 20 alunos cada, requalificandoos como programadores informáticos.
O projeto atingiu os 9 resultados contratualizados: para os 9 Bootcamps, pelo menos 11 alunos foram integrados
no mercado de trabalho no período de 4 meses após o fim da formação intensiva. No total foram contabilizados
para efeitos do resultado 101 alunos.
Este projeto exigiu um investimento de 683.696,87 €, cerca de 40.000,00 € abaixo do que tinha sido orçamentado.
O custo por aluno que beneficiou da intervenção foi de 3.929,30 € e o custo por aluno que integrou o mercado de
trabalho nos termos definidos pelo TIS foi de 6.769,28 €. Perante o custo de cada caso de sucesso, num modelo
de intervenção sem risco financeiro para a entidade pública, os Bootcamps Academia de Código representaram
uma proposta de valor muito forte para o setor público.

"Tipicamente as soluções de formação são aquele modelo que nós conhecemos da escola: um professor que
transmite conhecimento e uma turma que aprende, uns melhores e mais rápidos do que outros, uns trabalham
mais em casa e apanham a matéria, outros não. O resultado é sempre que no final do ano ou da cadeira, há um
grande desnível de aprendizagem dos alunos.
Nós não fazemos nada disso. O objectivo da Academia não é a formação em si, mas a mudança de vida. Queremos
que os nossos alunos fiquem tão bem preparados que podem realmente começar uma carreira nova como
programadores.

O mecanismo de financiamento TIS no contexto da EMPIS implicou processos burocráticos complexos. O
pagamentos aos investidores dependeram da verificação do cumprimento dos resultados mas foram baseados
no reporte de custos incorridos e dependentes das despesas reportadas serem consideradas "elegíveis".
As implicações deste mecanismo foram o maior ponto de dor ao longo dos três anos de projeto e levaram à
restruturação do modelo financeiro do TIS e a uma pressão de caixa considerável sobre os prestadores de serviço.
Até ao momento os investidores sociais recuperaram cerca de 97% do seu investimento inicial. A taxa de retorno
final para os investidores dependerá do pagamento do último reembolso e do fecho financeiro do projeto*.
A expetativa é que esta experiência possa contribuir para a promoção da orientação para resultados, para a
otimização das Políticas Ativas de Emprego através da integração de abordagens alternativas que aumentem a
sua eficácia e eficiência e para informar a próxima geração de instrumentos de contratualização por resultados
para que estes possam proporcionar melhores incentivos para todas as partes envolvidas.

Para o nosso objectivo final ser bem sucedido é preciso fazer uma boa seleção dos alunos. É por isso que somos
tao rígidos com a seleção: nós não temos qualquer preconceito em relação à educação formal dos candidatos, não
interessa se a pessoa tem o nono ano ou um doutoramento, mas é essencial que demonstre capacidade lógica,
apetência para aprender e, acima de tudo, uma motivação muito grande para mudar de vida, porque isso é que vai
ser distintivo.
Num modelo de formação tradicional, uma aula tem um professor para uma turma de 20 pessoas. Nós temos 3
professores a tempo inteiro. Existe um acompanhamento personalizado de cada aluno, quer em tempo de aula,
quer fora de horas. Se alguém tem dificuldades e precisa de ajuda para não ir para o dia seguinte com dúvidas,
há um professor que fica até à meia noite a tirar dúvidas. Não queremos desníveis, não queremos que metade da
turma seja mais fraca do que a outra metade e esta é a única forma de atingirmos esse objectivo.
Esta é a grande diferença em relação aos outros. Para nós, a formação é só um meio para atingir um fim, o resultado
final onde estamos sempre focados é a empregabilidade."
André Machado, COO e Business Development Director da Academia de Código
Outubro de 2020

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

* A atualização desta secção será feita assim que possível após o fecho de todos os fluxos financeiros do projeto.
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