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Engenho4All 

Projeto para a formação de recursos 
especializados sem formação em TI 

• no desenvolvimento rápido de 
sistemas complexos por modelação,  

• baseado na plataforma Genio,  

• incluindo a geração automática do 
código fonte 

• sem necessidade de formação em 
tecnologias de informação ou em 
programação 
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Qualificação Profissional Tecnológica para Todos 



Aproveitar o Know-How dos 
profissionais especializados 
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Os actuais projetos para a formação de recursos  
na área do desenvolvimento de sistemas de informação  

• baseiam-se na aquisição de competências de programação.  

• são da máxima importância para as políticas de emprego: 

deverão assegurar o avanço tecnológico e a manutenção da 
capacidade económica, através de jovens recursos qualificados. 



Aproveitar o Know-How dos 
profissionais especializados 
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... mas estas iniciativas são limitados 

• na sua capacidade em absorver um largo número de formandos 

• pela limitação temporal de uma formação técnica nesta área 

• não tiram partido do segmento de recursos especializados não 
técnicos mas disponíveis no mercado de trabalho, que pela área 
da sua especialização e preferências não estão a ser 
considerados para o desenvolvimento de sistemas complexos. 

 



Aproveitar o Know-How dos 
profissionais especializados 

Fonte: INFORMAÇÃO MENSAL DO MERCADO DE EMPREGO, Julho 2014, No. 7, Lisboa: IEFP 
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Aproveitar o Know-How dos 
profissionais especializados 

... estas iniciativas são limitados 
• na sua capacidade em absorver um largo número de formandos 

• pela limitação temporal de uma formação técnica nesta área 

• não tiram partido do segmento de recursos especializados não 
técnicos mas disponíveis no mercado de trabalho, que pela área da 
sua especialização e preferências não estão a ser considerados para 
o desenvolvimento de sistemas complexos. 

 

Fonte: INFORMAÇÃO MENSAL DO MERCADO DE EMPREGO, Julho 2014, No. 7, Lisboa: IEFP 

Fonte dados: INFORMAÇÃO MENSAL DO MERCADO DE EMPREGO,  
                        Julho 2014, No. 7, Lisboa: IEFP 
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A falta de recursos 

na engenharia de software 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1991&furtherNews=yes  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1991&furtherNews=yes


Aproveitar o Know-How dos 
profissionais especializados 

Ajudamos a transformar o Know-How deste segmento:  
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com eficácia, eficiência 
e em curto espaço de 
tempo,  

proporcionar o 
desenvolvimento de 
sistemas de informação 
complexos, de forma 
lucrativa para o recurso, 
a empresa e a economia 

sem que o recurso 
especializado tenha que 
aprender a programar ou 
deva ter conhecimentos 
específicos em TI 



Tecnologia disruptiva 
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Da dependência de uma pessoa dotada que levou muito 
tempo para pintar uma imagem... 
... até à possibilidade de carregar um botão, acessível a todos 

Do desenvolvimento manual de código de programa 
com 2 teclas por segundo... 
... até à automatização com 1 Milhão de bytes/segundo 



Modo de Implementação 

Transferência de  
Tecnologia 
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2 
sem. 

3 meses 

 

Phonegap, C# .NET, C# MVC, Silverlight, C++, 
JAVA, PL/SQL, WCF 

 
 

Mobile Web C/S Add-In WS 

ERP, Engineering, Logistics, Document 
Management, Health Care, Public Sector, 
Strategy, Banking, Finances, HR, ... 

Total: 3,5 meses 

+  

Formação (80 horas)  

Formação prática  
no Posto de trabalho  
e Tutoring (3 meses) 

+  



Aplicações possíveis 
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Requalificar Jovens 

Recolocar 

Reinserir 

Repor a atratividade da 
produção de software 

Transferir 
Investigadores 

Reciclar 

Avaliar 
capacidades 



Colaborações 
Instituições de apoio ao desemprego 
Instituições de Formação 
Empresas  
 

Participe e ajude criar um 
futuro para os 
Formandos! 
 
Disponibilize acolhimento para  
um Formando e beneficie: 
• Desenvolvimento de um projeto real* 
• Transferência de know-how 
• Transferência de tecnologia 
• Avanço tecnológico 

*) Condições específicas 
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Colaboração bilateral 

Experiências e envolvimento do Instituto Federal para  
a Formação Profissional (BIBB), Alemanha 
 
 
 
 
 
(Video) 
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® 



Obrigado! 

Nicolas Kinting 

Vice-President, D-A-CH 
nicolas.kinting@quidgest.com 

 

 

Adesões e mais informações: 

engenho4all@quidgest.com 

Tel. 213870563 

Lisboa | Munique | Rabat | Maputo | Díli | Macau 
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