Press Release
Lisboa, 30 de julho de 2019

Ironhack e LeWagon estabelecem parceria com Banco BNI Europa para formar
programadores em Portugal

O Banco BNI Europa, através da sua marca de crédito online PUZZLE, celebrou parcerias com
escolas de código internacionais para formar programadores de Tecnologias de Informação.
A Ironhack e a LeWagon juntam-se ao Banco BNI Europa - através da sua marca Puzzle - no
projeto de conversão de desempregados ou profissionais de outras áreas, em especialistas em
IT.
Neste momento já são três as escolas de código associadas a este projeto, que permitirão
oferecer cursos intensivos de cerca de quatro meses, associados a uma solução de crédito com
condições especiais de pagamento.
Estas parcerias visam tornar possível a todos os interessados, ingressar numa formação
especializada com elevada procura no mercado de trabalho, e com o apoio financeiro da Puzzle.
Segundo Gonçalo Santos, responsável pela área de Plataformas Digitais da Puzzle: - “se
tivermos em conta que estes tipos de cursos estão vocacionados para desempregados, o
financiamento com taxas bonificadas, as maturidades longas e o período de carência de capital,
permitem que os alunos só iniciem a liquidação do crédito após o término do curso, quando já
estiverem no mercado de trabalho e com rendimentos para o poder fazer”.
Sobre as novas parcerias da Puzzle com a Ironhack e a LeWagon, os bootcamps, à semelhança
da Academia de Código, também têm a duração de quatro meses ou no caso da formação em
part-time um pouco mais. No entanto, os objetivos e conteúdos dos cursos são diferentes,
abordando o empreendedorismo e especializações com elevada procura como por exemplo
UI/UX design.

Focados também em novos públicos-alvo, nomeadamente o público feminino, foram criadas
bolsas de estudo no sentido de promover o aumento do número de mulheres no mundo da
programação.

Puzzle
A PUZZLE, marca de Créditos do Banco BNI Europa, nasceu para agilizar e revolucionar a forma
como se concede crédito em Portugal, através de uma plataforma 100% online que pretende
responder às necessidades de uma nova geração, que exige tecnologia, rapidez e flexibilidade.
Com diferentes produtos como créditos pessoais ou o mais recente cartão de crédito, pretende
ser uma resposta rápida a necessidades de crédito, que podem ser satisfeitas de forma
desburocratizada, simples e rápida. Os processos são efetuados totalmente online, oferecendo
uma tecnologia de vanguarda que permite respostas rápidas e uma disponibilização eficiente dos
seus serviços.

https://www.puzzle.pt/pt/

Ironhack
É uma escola internacional presente em Madrid, Barcelona, Miami, Paris, Amsterdão, Berlim,
São Paulo, Cidade do México e Lisboa.
Oferece três cursos especializados, em formato full-time ou part-time, de Web Development (Full
Time); UX/UI Design (Full Time); e Data Analytics (Full Time).
Com foco na formação especializada de recursos para ingressarem nas mais diversas empresas
em áreas de/ou relacionadas com o digital/IT.
Os pontos fortes da empresa são as ideias claras sobre o que é preciso para conseguir um
emprego no ecossistema digital e uma boa rede de parcerias com empresas, uma equipa
dedicada a resultados e um profundo conhecimento do mercado tecnológico e de como se
movimentar nele.
https://www.ironhack.com/pt

Le Wagon
Fundada em Paris em 2013 rapidamente se tornou a número um nos bootcamps de código
mundiais. Com uma lógica diferente oferece um curso fullstack que aborda diversos temas. Das
nove semanas de bootcamp que constituem o curso faz parte um plano de trabalhos que começa
no desenvolvimento de produtos desde o nível do back-end (especificações de utilização) até ao
front-end (que determina a entrada dos utilizadores).
Vocacionada no apoio ao empreendedorismo é a empresa que está há mais tempo em Portugal,
chegou em 2016. Internacionalmente já formou mais de 4900 alunos em 30 cidades como Lisboa,
Madrid, Chengdu, Paris, Londres, Rio de Janeiro, Tóquio e Sydney
Ao oferecer uma variedade de cursos individuais e corporativos promove a educação digital e
ajuda milhares de pessoas a mudar de vida através do código.
https://www.lewagon.com/
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