O FUTURO ESTÁ EM TI

E SE
…fosse possível criar o código do software para uma solução, baseado unicamente nos dados, interfaces, processos e

definições de modelos de negócio?
…a criação desse código fosse completamente (95%-100%) automática
…o código pudesse ser criado para qualquer tecnologia padrão
…fosse implementado num ambiente de open source
…pudesses aprender como fazer tudo isso de forma rápida

GRANDES DESAFIOS
As empresas precisam de desenvolvimento de software
À medida que a nossa economia global avança para um futuro baseado na
tecnologia e todas as empresas se tornam tecnológicas, a grande demanda de
software de alta qualidade está em níveis históricos.
Atualmente, alguns estudos classificam-na como uma prioridade acima dos
constrangimentos de capital.

“Os engenheiros de software são agora
mais valiosos para as empresas que o
dinheiro”
Will Gaybrick, diretor financeiro da
Stripe, setembro 2018

Na nossa academia temos programas que ajudam as empresas a desenvolverem o seu próprio
software sem a necessidade de confiar em peritos de codificação.

GRANDES DESAFIOS
Falta de competências digitais no mercado
Há uma grande falta de recursos em engenharia de software em todo o
mundo. O mercado procura uma quantidade de programadores que não
está disponível neste momento.
Muitas ideias estão a ser perdidas pela falta de recursos.

A Comissão Europeia tem previsto um
deficit de 900.000 programadores
adequadamente formados e outros
profissionais de tecnologia até 2020.

Na nossa academia ensinamos programação de software não só a engenheiros, mas
também a qualquer pessoa, e 10 vezes mais rápido.

GRANDES DESAFIOS
Aprender a programar requer tempo
Tempo para praticar: não é possível aprender uma linguagem de programação sem dedicar uma quantidade considerável de
“STATEMENT”
tempo; demora cerca de 6 anos a ser fluente em programação;

European Commission

Escolher uma linguagem de programação: cada vez é mais difícil saber qual é linguagem mais adequada para a tua empresa.
Há centenas de linguagens de programação no mundo e todas elas têm vantagens e desvantagens. Escolher a linguagem certa
pode ser uma decisão agoniantemente complicada.
Evitar erros e bugs: os erros do compilador são notavelmente crípticos, trabalhosos e frequentes. E muito mais para alguém
que está a aprender.

Qualidade de código: saber programar é uma coisa, mas saber fazê-lo de uma forma eficiente e fácil de modificar no futuro já é
outra completamente diferente.

Na nossa academia ensinamos a desenvolver software sem erros e sem
necessidade de codificar.

GRANDES DESAFIOS
Menos oportunidades por inadequação das competências

O desemprego jovem na eurozona tem permanecido imóvel entre
19% e 25% nos últimos oito anos. Em Espanha e Grécia é maior do
que 40%.
O desemprego de pessoas formadas está acima de 10%, chegando
a 15% nalguns países.

“STATEMENT”

“A inadequação de competências é uma
European Commission
problemática que afecta não só as pessoas
mas também as economias”
Professor Seamus McGuinness do Instituto de
Investigação Económica e Social (ESRI)

Temos pessoas qualificadas a ser desaproveitadas.

Na nossa academia ensinamos a criar soluções na tua área de conhecimentos.
Aprende connosco e tornar-te um full stack developer sem programar.

ACEITAMOS O DESAFIO
Na nossa academia ensinamos a criar software e construir todo o tipo de soluções:
SEM NECESSIDADE DE ESCREVER CÓDIGO
Constrói a tua ideia, não o teu código

SEM ERROS
Gera milhões de linhas de código sem erros

PARA TODOS
Inscreve-te sem limitação de idade ou competências

NA TUA ÁREA DE CONHECIMENTO
Cria software na tua área de conhecimento
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A NOSSA MISSÃO É ÚNICA
A Quidgest acredita num mundo onde todos abraçam a tecnologia como uma ferramenta essencial
para as suas vidas.
Somos uma empresa global com mais de 30 anos de experiência no desenvolvimento de software quase sem escrever código.
Onde criar soluções seja algo para todos, em qualquer parte.
Fazer da nossa missão única uma realidade.

COMO FAZEMOS-O
Na Quidgest utilizamos a plataforma GENIO para desenvolver software de forma ágil e rápida, combinando o desenvolvimento
baseado em modelos com a geração automática de código numa variedade de linguagens de programação e tecnologias.

Sendo muito mais que simples programação, o GENIO gera código em
linguagens de programação padrão (Java, C # and C ++) e trabalha com

sistemas de gestão de bases de dados relacionais líderes (SQL Server,
Oracle).

COMO FAZEMOS-O
O GENIO é o sonho de todos os programadores: um software que funciona à primeira tentativa. É possível criar a definição do
programa, pedir ao GENIO para criar a solução e visualizá-la no momento.
Trata-se duma plataforma que acelera a produção de código, fornecendo-o num formato open source. A solução implementada é

totalmente independente do GENIO.
Todos estes aspetos permitem a qualquer utilizador, independentemente do seu nível de conhecimentos ou formação, utilizar a
plataforma e os seus padrões de forma fácil e compreensível.

COMO TU VAIS FAZER
Utilizando a nossa plataforma única, GENIO, serás capaz de abordar o desenvolvimento de competências digitais e de software
de forma inovadora, num ambiente onde diferentes perfis de emprendedores poderão pôr em prática as suas ideias. Não
importa a tua idade ou área de estudo, serás capaz de aceder ao rápido e eficiente processo de aprendizagem que pode levar as
tuas oportunidades profissionais e de negócio onde quiseres.
A Quidgest Academy implementa diferentes programas de formação inovadores onde educação e tecnologia estão em perfeita
combinação:

G_KNOWLEDGE
G_DRIVEN
GEN_GENERATION
FORMAÇÃO
CORPORATE
GEN_GENERATION
G_KNOWLEDGEINCUBADORA

FORMAÇÃO

Torna-te um
Full Stack Developer

Torna-te um

Full Stack Developer

INCUBADORA

Impulsiona
o teu negócio

A transformação digital
da sua empresa

Impulsa o melhor startup

business

GENIO_4ALL
GENIO_4ALL
BOOTCAMP
BOOTCAMP

Desafio, Software e
Responsabilidade
Desafio,
Software e Social

Responsabilidade Social

G_KNOWLEDGE
FORMAÇÃO
Torna-te um full stack developer
Proposta de valor

CURSOS

Aulas de criação de software com formadores especializados

Beginner

40h

Advanced

40h

Suporte técnico básico gratuito por 3 meses

Architect

20h

Exame de certificação em GENIO gratuito

AddOns

20h

3 meses de licença gratuita de GENIO

PROFISSIONAIS
Aqueles que pretendem fazer uma mudança na sua carreira profissional e
que procuram a melhoria das suas competências digitais.

GEN_GENERATION
INCUBADORA
Estimula o teu negócio
Proposta de valor

Aulas de criação de software com formadores especializados
Consultoria de negócio na tua área específica

6 meses de licença gratuita de GENIO
Suporte técnico personalizado gratuito por 3 meses

STARTUPS E PMEs
Não há limite para as tuas ambições e metas com o desenvolvimento de software
capaz de impulsar a tua vantagem competitiva.

RESUMO

1 semana de formação

1 mes de coaching
6 meses de suporte

G_DRIVEN
CORPORATE
A transformação digital da sua empresa
Proposta de valor

RESUMO

Programa de Formação Intensiva com formadores certificados
Licença Anual de Genio para criação de projetos inovadores*
Consultoria
personalizada
transformação

para

gestão

da

Suporte técnico
*A solução final é propriedade intelectual exclusiva da entidade e independente da plataforma de geração

Cursos Intensivos
Consultoria
Personalizada*
Suporte Técnico*
*Sujeitos às condições do pacote de horas
adquirido

GRANDES EMPRESAS
Entidades que pretendam capacitar os seus profissionais e os seus planos estratégicos de Design
Thinking,Transformação Digital, fintech, insurtech, regtech e e-Gov.
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GENIO_4ALL
BOOTCAMP
Soluções para todos
Proposta de valor

RESUMO

Bootcamp com formadores especializados: desenvolvimento de digital e soft skills

1 semana de formação

Programa de voluntariado: cria uma solução para os problemas da comunidade

1-2 coaches

Coaching Quidgest durante o projeto

Resolução de problemas
Ajudar outros

ESTUDANTES JOVENS E LICENCIADOS
De procedências académicas diferentes com vontade de impulsionar as suas carreiras, desenvolver as suas competências

e imaginar o seu futuro num competitivo mundo profissional.
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www.quidgest.com
R. Viriato, 7
1050-233 Lisboa
Portugal

Quidgest
Quidgest
Quidgest

FUTUROS EMPREGOS EM TI

academy@quidgest.com
tel. (+351) 213 870 563

