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ATEC com nova administradora

Sandra Neves (na foto) é a nova administradora técnica da ATEC – Academia de Formação, cargo em
que foi empossada durante a cerimónia de comemoração do quarto aniversário da instituição. Esta
executiva – que é licenciada em Psicologia do Trabalho e em Línguas e Literaturas Modernas (Inglês e
Alemão), tendo ainda uma pós-graduação feita na Universidade de Colónia (Alemanha), ao abrigo de
uma Bolsa de Estudo de Investigação DAAD (serviço de intercâmbio académico alemão) e várias
certificações profissionais – começou a trabalhar em meados de 1992 na MAN; no ano seguinte entrou
na Autoeuropa, como assistente técnica e administrativa para Engenharia Industrial, tendo
sucessivamente desempenhado vários cargos até chegar a directora de desenvolvimento de recursos
humanos, posição que ocupava quando se integrou na ATEC, em 2004. Na academia, foi directora de
formação e directora dos Departamentos de Formação e de Consultoria. Sandra Neves substitui
Ferdinand Schultz, que após quatro anos em Portugal como administrador técnico da academia foi
chamado pelo Grupo Volkswagen, a cujos quadros pertence, para assumir novas responsabilidades na
Alemanha.

Em declarações à revista «Pessoal» – edição de Março –, Sandra Neves refere que os principais
desafios que tem agora na ATEC «passam por promover uma renovação contínua dos métodos de
trabalho, com particular atenção aos aspectos inovadores da formação profissional que vão sendo
conhecidos, designadamente a nível europeu, por forma a que os mesmos possam ser replicados e
adaptados à realidade portuguesa, tanto mais que estamos na era da globalização». Por outro lado,
acrescenta, «estando a ser equacionada a criação de uma delegação da ATEC na região centro do
país – na continuidade de uma que já existe no Porto –, para além do contacto com as empresas em
geral, quer directamente com a realização de acções de formação, quer com os projectos de
consultoria, deverá ser promovida uma disseminação tão ampla quanto possível dos métodos de
trabalho e das metodologias da ATEC, e que desejavelmente abranjam todo o país». Para Sandra
Neves, «esta nomeação tem também subjacente um desafio profissional, dado que vai exigir as
competentes tomadas de decisão, enquanto executiva, obviamente muito mais exigentes do que as
funções de direcção que desempenhava». Daí que esteja «determinada a abraçar essas novas
responsabilidades, procurando contribuir para que a ATEC prossiga o caminho da excelência que a
tem caracterizado desde a sua constituição».
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