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<Academia de Código_> e Banco BNI Europa parceiros no
combate à iliteracia digital em Portugal

Lisboa, 19 de Fevereiro de 2018

O Banco BNI Europa, através da sua marca de crédito online PUZZLE, juntou-se à
<Academia de Código_> numa parceria para formar programadores de Tecnologias de
Informação. Este projecto pretende converter desempregados ou profissionais de
outras áreas em programadores.
Esta parceria permitirá oferecer um curso intensivo de código de 14 semanas, associado
a uma solução de crédito com condições especiais de pagamento, e tornar possível o
ingresso nesta formação a todos os interessados que, por limitações financeiras, não
têm oportunidade de o fazer. Neste momento, estão abertas inscrições para 60 vagas
distribuídas pelos 3 novos bootcamps a decorrer em Lisboa, no Fundão e na Ilha
Terceira.
Segundo João Magalhães, cofundador da <Academia de Código_>, “A parceria com a
PUZZLE, por enquanto apenas aplicável ao curso de Lisboa, vem permitir, que as portas
do bootcamp se abram a qualquer pessoa que tenha vontade de se converter num
programador, com um emprego garantido.” Isto torna-se possível através da
disponibilização de uma solução de financiamento PUZZLE com taxas bonificadas,
maturidades longas e um período de carência de capital que permite que os formandos
só iniciem a liquidação do crédito após o término do curso, que tem a duração de 4
meses, e quando já estiverem no mercado de trabalho. Segundo a <Academia de
Código_> a taxa de empregabilidade dos seus cursos situa-se já nos 96%.
Pedro Pinto Coelho, Presidente Executivo do Banco BNI Europa, refere que “o banco
tem apostado firmemente no desenvolvimento de parcerias com start-ups focadas no
apoio à inovação e esta colaboração com a <Academia de Código_> permite, não só
continuar a seguir esta linha estratégica, como aliar uma vertente de apoio social,
facilitando o acesso a este curso intensivo e contribuindo para o desenvolvimento do
conhecimento digital em Portugal.”.
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Em atividade desde 2015, a <Academia de Código_> afirma já ter convertido 222
profissionais das mais diversas áreas em programadores. Com a parceria com a PUZZLE
está lançado o desafio para que qualquer “mente brilhante” motivada para aprender a
programar, e independentemente da idade, formação académica prévia ou da situação
profissional ou financeira, o possa fazer através da obtenção de financiamento fácil,
rápido e simples e com condições de pagamento muito favoráveis.
A PUZZLE junta-se assim, como parceiro, à <Academia de Código_> para responder à
elevada taxa de desemprego qualificado e à considerável oferta de emprego nas áreas
de Tecnologias de Informação com a missão de, até 2020, requalificar e alocar 10.000
candidatos ao mercado de trabalho e combater a iliteracia digital em Portugal.

PUZZLE: Créditos que encaixam contigo
A PUZZLE, marca do Banco BNI Europa, é uma plataforma de crédito totalmente online, focada no
crédito ao consumo e que nasceu para agilizar e revolucionar a forma como se concede crédito em
Portugal.
Com diferentes prazos de pagamento, pretende ser uma resposta rápida a pequenas necessidades
de crédito, que podem ser satisfeitas de forma desburocratizada, simples e rápida. Em apenas alguns
minutos o processo de concessão do crédito poderá ser concluído pelo cliente, permitindo que, num
prazo até 24 horas após a aprovação do mesmo, o cliente tenha o dinheiro na conta à ordem do seu
Banco habitual. Assente numa tecnologia de vanguarda, qualquer processo é 100% online,
confidencial, responsável e seguro.
Com a PUZZLE, a partir de agora obter um crédito é fácil, rápido e simples.
É por isso, e por outras razões, que os nossos créditos encaixam contigo.
Site: https://www.puzzle.pt/pt/

<Academia de Código_>: a oferecer um presente com futuro desde 2015
Fundada em 2015 por Domingos Guimarães e João Magalhães, a <Academia de Código_> orgulhase de ter recebido, até à data, mais de 6500 candidatos e ter formado 222 alunos que fixaram a taxa
de empregabilidade nos 96%.
Nesta área, o desemprego é virtualmente 0, e os ordenados médios de entry level dos alumni são de
950 Euros/mês. Empresas como a Altran, Logicalis, Ernst&Young, Novabase, Uniplaces, Accenture e
Bring Global têm recebido os recém-convertidos desta Startup.
Considerada uma Best Practice pela Comissão Europeia e Champion do World Summit on the
Information Society (WSIS), a <Academia de Código_> não fica por aqui. No passado dia 25 de
Janeiro, venceu a final nacional do Chivas Venture e está agora na corrida pelo prémio final de um
milhão de dólares.
Site: www.academiadecodigo.org
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Para mais informações:

BNI Europa

Marketing
Paula Landeiro
paula.landeiro@bnieuropa.pt
T: +351 939 007 821
Assessoria de Imprensa
Susana Gaião Mota
susana@peach.pt
T: +351 919 326 585

<Academia de Código_>

Rua da Prata, 81 - 1º Dto
1100-414 Lisboa Portugal
helloworld@academiadecodigo.org
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