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A multinacional de prestação de serviços nas áreas de certificação, inspecção e formação TÜV Rheinland e a ATEC –
Academia de Formação, empresa que actua em formação profissional e consultoria, assinaram um protocolo de
colaboração que visa estabelecer uma colaboração mútua no âmbito da formação e da qualificação profissional. O
objectivo comum é «formar e especializar recursos humanos de diferentes áreas de actividade, de forma a conseguir,
através da conjugação das sinergias existentes em ambas as empresas (designadamente a participação dos seus
recursos técnicos e humanos), oferecer ao mercado uma formação e uma qualificação de grande qualidade e
certificada», foi revelado em comunicado.
Segundo o administrador da TÜV em Portugal, Fernando Lamares (à direita na foto), «a complementaridade entre a
TÜV Rheinland e a ATEC é uma grande mais-valia, uma vez que sendo a TÜV Rheinland um organismo acreditado
internacionalmente para a certificação profissional pode acrescentar ao selo de qualidade da formação o selo de
internacionalização da competência profissional», além de que «é importante que os técnicos, em Portugal, ao iniciarem
um percurso profissional, tenham uma certificação profissional reconhecida internacionalmente».
O administrador financeiro da ATEC, Hans Müller (à esquerda na foto), acrescenta que «a ATEC tem um espírito de
qualidade em comum com a TÜV Rheinland, por isso vê neste protocolo uma hipótese de oferta única de mercado, o
que se dá pelo facto de se terem juntado duas entidades com experiência internacional, permitindo uma maior
capacidade de resposta prática».
A TÜV Rheinland Group é uma multinacional de origem alemã, prestadora de serviços de inspecções e certificações.
Tem mais de 12.400 colaboradores em mais de 60 países em 340 localizações distintas. A rede internacional de peritos
da TÜV Rheinland auxilia empresas e instituições na melhoria contínua de produtos, sistemas e processos. Em 1989 foi
constituída a TÜV Rheinland Portugal, com o objectivo de «apoiar um crescimento sustentado da indústria nacional,
fornecendo serviços que permitissem uma melhoria constante dos níveis de competitividade em condições de
segurança e qualidade que se aproximassem da média europeia». De acordo com as necessidades e as solicitações
dos fornecedores nacionais, a TÜV Rheinland Group em Portugal presta serviços em 20 campos de actuação,
distribuindo-se por quatro áreas de negócio distintas. Qualidade, protecção do meio ambiente e segurança no local de
trabalho são os valores que os responsáveis e técnicos pretendem garantir com a implementação e gestão de sistemas,
fazendo com que um certificado da TÜV Rheinland Group seja um sinónimo de que essa empresa se preocupa em
atingir elevados padrões de qualidade do que fornece e do serviço que presta. Os seus especialistas avaliam a gestão
de sistemas de acordo com normas internacionais. A TÜV Rheinland Portugal é uma entidade auditora e certificadora,
acreditada pelo Instituto Português para a Acreditação (IPAC) e pelo instituto homólogo alemão, o Deutscher
Akkreditierungs Rat (DAR), para a Certificação de Sistemas de Gestão.
A ATEC – Academia de Formação é um projecto nacional e nasceu de uma parceria entre a Volkswagen Autoeuropa, a
Siemens, a Bosch-Vulcano e a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã (CCILA). O projecto permite criar as
condições para a transmissão dos conhecimentos e do ‘know-how’, nacional e internacional, que esses promotores
possuem. A ATEC disponibiliza às empresas ‘know-how’ e experiência, oferecendo acções de formação e consultoria à
medida das suas necessidades. A realização de cursos de aprendizagem, cursos de qualificação profissional para
desempregados à procura do primeiro ou de novo emprego, bem como a realização de cursos que visam a integração
de técnicos superiores nas empresas, paralelamente com a formação contínua de trabalhadores empregados e as
soluções de consultoria, são alguns dos serviços prestados. A formação da ATEC é organizada e desenvolvida por
profissionais altamente qualificados, utilizando as metodologias de intervenção mais adequadas face aos objectivos
definidos. A ATEC posiciona-se também como um projecto de intervenção na consultoria de gestão estratégica e
operacional. Intervém em diagnóstico de necessidades, implementação de projectos, medição e obtenção de resultados.
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