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Lisboa, 14 de julho de 2022 – A Fundação Ageas e o NoCode Institute apresentam, em conjunto, 

um novo curso online de capacitação digital. Desenhado exclusivamente para mulheres em 

situações de vulnerabilidade ou em fase de transição de carreira, o Descodifica-te surge no 

âmbito do programa Escola de Impacto e as candidaturas já estão abertas, até dia 11 de 

setembro.  

Ganhar liberdade digital, fazer um upgrade na carreira e contribuir para um maior equilíbrio 

entre vida pessoal e profissional são o mote deste curso, cujos objetivos passam pela 

capacitação das participantes no desenvolvimento de skills digitais, nomeadamente 

programação visual através de ferramentas NoCode (ou seja, sem código). Com a 

implementação de desafios e a criação de um portefólio, este modelo pedagógico exclusivo 

também tem em vista a construção de uma rede de apoio.  

“A pandemia veio acelerar a digitalização nos diversos setores de atividade, suscitando desta 

forma a necessidade de disrupção face às alterações do mercado de trabalho, sobretudo, no 

que diz respeito às mulheres”, refere João Pedro Machado, Presidente do Conselho de 

Administração da Fundação Ageas. 

Segundo dados do Eurostat, 33% das mulheres na Europa estão em situação da inatividade 

devido ao papel que desempenham enquanto mães e cuidadoras. “Uma situação que reforça 

ainda mais o papel da Escola de Impacto como um veículo de reinserção de pessoas no 

mercado de trabalho, recorrendo ao empreendedorismo e inovação como instrumentos de 

transformação social, agora com foco na requalificação digital e na situação de tantas mulheres 

obrigadas a ter que desistir de uma carreira devido ao seu papel de mães/cuidadoras”, concluiu 

o responsável. 

Descodifica-te é o novo curso da Escola de Impacto 
para capacitação digital de mulheres 

O Programa é completamente dedicado à reinserção das mulheres no 
mercado de trabalho em Portugal. 
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O Descodifica-te está dividido em três fases de aprendizagem distintas: a primeira está focada 

na aprendizagem de novas skills digitais de programação visual No-Code e no 

desenvolvimento de competências pessoais fundamentais para carreiras na área digital (como 

agilidade na resolução de problemas e perseverança); a segunda fase dedica-se à realização de 

um projeto digital real, e a terceira fase ao desenvolvimento de um plano de relançamento de 

carreira. 

Os requisitos de candidatura para este curso passam por: ser mulher com idade mínima de 18 

anos, residir em Portugal, ter conhecimentos básicos de inglês e de informática na ótica do 

utilizador, ter motivação para ultrapassar dificuldades e abraçar um novo desafio. Idealmente 

com experiência profissional. 

A Escola de Impacto nasceu em 2017 com o curso Inspira-te, e agora oferece dois outros 

percursos de capacitação: o Relança-te, iniciado em plena pandemia, que forma mais de 60 

pessoas por ano e, agora, o Descodifica-te, focado no reskilling de competências digitais de 

mulheres, cuja 1.ª edição tem início no final de setembro.  

Todos os cursos diferem em formato e no seu público-alvo, mas partilham o mesmo objetivo: 

criar e encontrar novas soluções para os desafios laborais do século XXI, sempre com impacto 

social como pano de fundo. Com o lançamento deste novo curso, tanto a Fundação Ageas como 

o NoCode Institute, pretendem aproximar as mulheres do mundo digital, capacitando-as. 

Dia 29 de julho ocorre pelas 18h00 um webinar Descodifica-te para esclarecimento de dúvidas 

sobre o curso ou requisitos associados.  

Saiba mais em: https://www.escoladeimpacto.pt/cursos/descodifica-te 

Sobre a Fundação Ageas: 

A Fundação Ageas é uma Fundação Corporativa que pertence ao universo do Grupo Ageas Portugal, possui o estatuto 

de IPSS e visa a prossecução de fins de solidariedade social na comunidade, agregando pessoas e parceiros. Criada 

em 1998, a Fundação encontra-se em fase de revisão estratégica com o intuito de dar início a uma nova abordagem à 

Filantropia (Venture Philanthropy) que fomente o crescimento de projetos de inovação social nas áreas da “Saúde”, 

“Envelhecimento da população” e “Exclusão Social”. Em simultâneo, a Fundação aprofundará a sua política de 

investimento social, descentralizará as suas iniciativas de voluntariado e reforçará a sua pegada na capacitação de 

indivíduos e entidades da economia social. Saiba mais em: https://www.grupoageas.pt/fundacao-ageas 
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Sobre o NoCode Institute: 

O NoCode Institute é uma academia de reskilling digital com base em tecnologias inclusivas e democráticas que permitem 

que pessoas sem formação técnica aprendam a desenvolver websites, apps, lojas online e software sem código, através 

de ferramentas No-Code. O NoCode Institute pretende, através da sua metodologia pedagógica única, da sua plataforma 

de e-learning inovadora e da sua equipa de experientes facilitadores, mentores e No-Coders, apoiar profissionais 

“desaproveitados” e “subestimados”, na sua requalificação, re-inserção laboral e valorização profissional na nova 

economia digital. 

 

 

 

Para mais informações: 

Leonor Calheiros  l leonor.calheiros@bcw-global.com | 910 067 169 

Bruno Santos l bruno.santos@bcw-global.com l 910 018 144 

Paula Alves | paula.alves@bcw-global.com | 910 117 249 

Rui Rijo | rui.rijo@ageas.pt | 926 756 900 
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