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Técnico e IT Up com pós-graduação em Low Code
AQUILES PINTO
aquilespinto@vidaeconomica.pt

A IT Up, empresa de formação especializada na Plataforma OutSystems, juntou-se ao Técnico+, a escola de
formação pós-graduada do
Instituto Superior Técnico
de Lisboa, e criaram em conjunto a pós-graduação LeAD
(Low-Code Application Development). Com a duração
de 12 semanas (26 de outubro a 9 de fevereiro), a pós-graduação tem um custo de
6500 euros que Luís Campos, CEO da IT Up, diz que
será “recuperado no primeiro
ano de trabalho”.
A pós-graduação LeAD “é
a evolução natural da ITUp

Academy (ou ITUp Turn
Up), a genesis da ITUp”, um
programa que começa com
a procura de talento, passa
pela formação intensiva em
OutSystems. “Passados quase cinco anos e mais de 250
finalistas do programa com
uma taxa de empregabilidade superior a 95%, achámos
que o programa tinha a maturidade necessária para se
tornar numa pós-graduação.
Uma vez que todos os sócios
da IT Up e grande parte dos
nossos formadores passaram
pelo Técnico como alunos e
alguns como docentes, não
poderíamos pensar em outra
instituição que não esta”, explica Luís Campos.
O CEO da IT Up realça a

Livro propõe
melhorar vida
através das
finanças pessoais

taxa de empregabilidade da
pós-graduação. “A principal
mais-valia do programa é a
enorme taxa de empregabilidade dos alunos que terminam. Com o crescimento
exponencial do mercado de
Low Code – onde o desenvolvimento de aplicações
neste tipo de programação
representará 65% de todas as
funções de desenvolvimento de aplicações até 2024 e
cerca de 66% das grandes organizações irão usar este tipo
de plataforma – e nomeadamente da tecnologia OutSystems, líder mundial em LowCode, a empregabilidade dos
finalistas da pós-graduação é
praticamente garantida”, explica Luís Campos.

O CEO da IT Up realça a empregabilidade da pós-graduação.
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Melhorar a vida através de finanças pessoais mais saudáveis é
a génese do livro “Domine as suas
Finanças Pessoais – E tenha uma
vida melhor”, de Luís F. Lourenço. “O domínio das finanças está
intimamente ligado ao domínio
da nossa vida. Perceber isso é essencial para viver melhor e com
mais tranquilidade. Neste sentido, o livro procura explicar, de
forma simples e com uma linguagem comum, como isso pode
ser feito”, referiu o autor à “Vida
Económica”.
Luís F. Lourenço considera que
a crise económica global, decorrente da pandemia provocada
pela Covid-19, que se espera tem
no livro “uma ferramenta interessante” para as famílias portuguesas aprenderem alguns métodos simples para lidar com a sua
situação financeira. “Pretendo
que haja uma maior habilidade
de compreender e saber gerir os
recursos financeiros numa época
de incerteza face ao futuro, mas
também contribuir para alimentar a ideia de que o dinheiro deve
ser um meio para atingir objetivos na vida e não um objetivo em
si mesmo”, conclui o autor.
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