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Com entrada gratuita, esta iniciativa da Academia de Formação foi visitada por cerca de 1700 pessoas,
incluindo 1500 estudantes e 200 professores. No dia do evento estiveram presentes 35 escolas dos distritos
de Setúbal e Lisboa.

A "Feira das Profissões" permitiu aos estudantes compreender e conhecer o mundo profissional, e tomarem
conhecimento e contacto com algumas profissões técnicas com elevada procura no mercado de trabalho.

Decorreram diversas simulações de profissões para que todos os estudantes que nos visitaram pudessem
compreender melhor o mundo do trabalho e escolher de forma correcta o seu futuro profissional.

A Feira teve como principal objectivo oferecer diversas iniciativas ligadas ao mundo do Trabalho, Emprego e
Formação. Para isso, além da mostra de profissões, estiveram presentes empresas patrocinadoras do
Evento com as quais os jovens tiveram contacto directo.

Esta iniciativa teve por base a necessidade que a Indústria Portuguesa tem de jovens técnicos qualificados.
Como resposta a essas necessidades a ATEC oferece cursos de qualificação profissional para jovens que
proporcionam a aprendizagem de uma profissão importante para a sua integração nessas empresas. Ao
conjugar-se a componente escolar com a componente tecnológica, a formação teórica com a formação
prática, abre-se uma perspectiva com grandes vantagens profissionais. A componente sócio-cultural dá a
equivalência ao décimo segundo ano e a componente tecnológica aAptidão Profissional.

A ATEC quer contribuir para o enriquecimento do País, potenciando o crescimento de pessoas e
organizações. Quer também fazer parte integrante no processo de crescimento da Formação e da
qualificação em Portugal. Para mais informações consulte o sitio .

Feira de ProfissõesATEC

A Feira de Profissões ATEC, uma iniciativa a pensar no futuro da Indústria Portuguesa, que decorreu no dia
29 de Fevereiro, contou com o Patrocínio de diversas empresas.
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