
Título

Fonte

Data

Página

Um salto em frente

Portal de Gestão

14-02-08

Online

www.atec.pt

Manuel Dantas

2008-02-14

Com o novo QREN chegou a altura de Portugal amadurecer e encarar a formação como
uma mais valia para o país e para suas empresas, para tal os empresários terão que ser
mais ambiciosos e exigentes na sua formação e na dos seus empregados.Existe todo um
conjunto de formações que tanto o patrão como o empregado podem recorrer para
melhorar o seu desempenho profissional.

Palavras como Management Campus, Workshops, MTM, 5S's, TPM entre muitas outras deverão
substituir do nosso vocabulário de formação palavras com Introdução ao Windows ou Introdução
ao Office. Durante anos parecia que o Português estava condenado a ficar à porta do
conhecimento só lhe sendo possível conhecer a " Introdução…" Não me interpretem mal, saber
tirar o melhor partido do computador é fundamental nos dias que correm, mas porquê ficar por
uma introdução? Porque não recorrer antes a uma formação de qualidade onde se vai
desenvolver, em conjunto com a empresa cliente, uma formação à medida das necessidades dos
empregados dessa empresa?

Há no nosso país Academias de Formação que apostam em dar aos seus clientes formação de
qualidade, para terem tal oferta não tiveram que inventar a roda mas simplesmente ir ao encontro
da necessidade desses cliente, adaptando formações reconhecidas além fronteiras às
necessidades das empresas nacionais.

A Área de Formação Técnica, que tem como objectivo o desenvolvimento de competências ao
nível técnico, através de formação em áreas como a Electrónica, Mecânica, Electrotecnia,
Mecatrónica, Automação, Domótica (com certificação KNX) e Informática (esta com cariz de
certificação por entidades como a CISCO e a Microsoft entre outras) tem igualmente
demonstrado ser uma aposta ganha pois ás empresas têm vindo a reconhecer a necessidade e o
valor de técnicos devidamente qualificados.

Talvez agora Portugal deixe de ser um país de "Introdução" e passe a ser um país de técnicos
qualificados onde as empresas podem investir.
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