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Feira das Profissões - PALMELA
Experimenta o teu Futuro!
A ATEC - Academia de Forma o
promoveu no dia 30 de Abril, nas
suas instalações em Palmela, a 4ª
Edição da Feira das Profissões.

GOOGLE REDE SOCIAL

BLOGUE DE NOTAS

A iniciativa acolheu cerca de 750
visitantes de 16 escolas básicas e
secundárias dos distritos de Setúbal
e Lisboa, além de in úmeros
visitantes a título individual.

As «conversas » nas escolas
sobre o 25 de Abril, t êm sido
uma experi ência que vivo com
muita emoçã o, por partil...

A Feira das Profiss ões é um dia aberto à
comunidade que proporciona aos visitantes, na sua maioria alunos do 3 º Ciclo e
Secundário o contacto e interac ção com os cursos de formação profissional ministrados
na ATEC. Para o efeito, s ão criadas montras vivas dos v ários cursos com exerc ícios
práticos durante os quais os visitantes s ão convidados a participar sob orienta ção dos
formandos e formadores da ATEC.
Desde trocar um pneu, a controlar um aut ómato, ou aprender a montar um
computador, passando pela cunhagem de peças e at é soldar o nome em chapa, foram
várias as actividades proporcionadas aos visitantes. A iniciativa tem como objectivo
familiarizar os jovens com áreas profissionais t écnicas, designadamente Electr ónica
Industrial, Mecatr ónica Autom óvel, Manuten ção Industrial, Automa ção e Rob ótica,
Informática e Gest o de Redes, muitas vezes desconhecidas, bem como as respectivas
saídas profissionais. O dia aberto pretende tamb ém mostrar à população adulta
soluções que lhes permitem aumentar as suas qualifica ções atrav és de cursos de
Educação e Formação de Adultos ou Formações Modulares Certificadas.
Foram várias as entidades que se aliaram à ATEC e marcaram presen ça no evento com
apresenta ção d o s s e u s p r o d u t o s . D e s t a c a m o s a C mara Municipal de Palmela,
Protec ção Civil, Liga Portuguesa de Luta Contra a Sida, SEAT, Autovision, Ag ência
Abreu, Eurest, TMN e a Revista Fórum Estudante.
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AUTOCARRO ARDE NO BARREIRO
Autocarro dos Transportes
Colectivos do Barreiro ficou
completamente carbonizado no Alto do Seixalinho
. Não se registaram acidentes pessoais
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ATEC - Academia de Formação
A ATEC - Academia de Formação, é um projecto idealizado e promovido pela Volkswagen
Autoeuropa, Siemens, Bosch e C âmara de Comércio e Industria Luso - Alemã), que teve
como fundamento a necessidade de criar uma organiza ção que contribu ísse para o
aumento da qualifica ção dos profissionais e consequentemente da empregabilidade,
contribuindo significativamente para o aumento da qualidade e da produtividade do
tecido empresarial.
Tendo em conta que a experiência de que os promotores s ão detentores, quer a n ível
nacional quer internacional, representa uma mais-valia, a ATEC pode oferecer ac ções
de consultoria e forma ção às empresas, por forma que estas se tornem mais
competitivas, n ão s ó a n ível regional ou nacional mas, acima de tudo, que sejam
competitivas a nível europeu e mundial.
A realiza ção de cursos de aprendizagem, cursos de qualifica ção profissional para
desempregados à procura do primeiro ou de novo emprego, bem como a realização de
cursos que visam a integra ção de técnicos superiores nas empresas, paralelamente com
a formação cont ínua de activos empregados e solu ções de consultoria, s ão alguns dos
servi ços prestados pela ATEC. As linhas estratégicas de interven ção da ATEC focalizamse fundamentalmente no desenvolvimento e aperfeiçoamento de competências atrav és
da formação e qualificação de pessoas, utilizando métodos e equipamentos avan çados.
A ATEC tem uma abrang ência a n ível nacional. A sua sede est á localizada no Parque
Industrial da Volkswagen Autoeuropa, e tem uma delegação no Porto nas instalações da
Siemens no Freixieiro
A ATEC posiciona -se, tamb ém, como um projecto de interven ção na Consultoria de
Gestão Estrat égica e Operacional construindo solu ções à medida, abrangentes e
inovadoras. Interv ém em áreas como o diagnóstico de necessidades, implementação de
projectos, medi ção e obten ção de resultados que permitam aos clientes alcan çar
desempenhos de excelência.
Somos parceiros dos nossos clientes ajudando -os a encontrar melhores solu ções na
qualificação dos seus recursos mais valiosos - as Pessoas.
4.5.2010 - 17:30
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BÁSICAS DO 1.º CICLO DO
BARREIRO
Por Pedro Lima

imprimir

Partilhar:
"">

Experimenta o teu Futuro! "">

Experimenta o teu Futuro!

DAMOS ROSTOS ÀS CIDADES
PUB

DIVULGAÇÃ O

O animal

apresenta ção d o s s e u s p r o d u t o s . D e s t a c a m o s a C mara Municipal de Palmela,
Protec ção Civil, Liga Portuguesa de Luta Contra a Sida, SEAT, Autovision, Ag ência
País: Portugal
Abreu, Eurest, TMN e a Revista Fórum Estudante.

Rostos.pt

COLUNISTAS
Os passarinhos da Avenida
Por Jorge Fagundes
BARREIRO

ID: 30012392

O Hosp ício
(ou quem h á-se gabar a noiva.)
Por Carlos Alberto Correia
BARREIRO
TRIBUNA DO CENTENÁRIO
Comunicar
Paulo Calhau
BARREIRO
No "money for the boys"
Por Nuno Cavaco
MOITA
Pedro Passos Coelho e os seus
contributos para a tarefa
árdua de Mudar Portugal!
Por Nuno Banza
BARREIRO
O AVATAR E A CHAMU ÇA II
Por Pedro Estadão
BARREIRO
Postal dos Correios
Por Kira

ATEC - Academia de Formação

FREGUESIAS À LUPA

Period.: Diária
Âmbito: Online

A ATEC - Academia de Formação, é um projecto idealizado e promovido pela Volkswagen
Autoeuropa, Siemens, Bosch e C âmara de Comércio e Industria Luso - Alemã), que teve
Pag.: 2 de
como fundamento a necessidade de criar uma organiza ção que contribu ísse para o
aumento da qualifica ção dos profissionais e consequentemente da empregabilidade,
contribuindo significativamente para o aumento da qualidade e da produtividade do
tecido empresarial.
Tendo em conta que a experiência de que os promotores s ão detentores, quer a n ível
nacional quer internacional, representa uma mais-valia, a ATEC pode oferecer ac ções
de consultoria e forma ção às empresas, por forma que estas se tornem mais
competitivas, n ão s ó a n ível regional ou nacional mas, acima de tudo, que sejam
competitivas a nível europeu e mundial.
A realiza ção de cursos de aprendizagem, cursos de qualifica ção profissional para
desempregados à procura do primeiro ou de novo emprego, bem como a realização de
cursos que visam a integra ção de técnicos superiores nas empresas, paralelamente com
a formação cont ínua de activos empregados e solu ções de consultoria, s ão alguns dos
servi ços prestados pela ATEC. As linhas estratégicas de interven ção da ATEC focalizamse fundamentalmente no desenvolvimento e aperfeiçoamento de competências atrav és
da formação e qualificação de pessoas, utilizando métodos e equipamentos avan çados.

04-05-2010

10

DAMOS ROSTOS ÀS CIDADES
PUB
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Cartas ao Director - BARREIRO
«Concordar com a causa das
cr íticas, acho -as mal
direccionadas »
Carta ao Director - BARREIRO
Encerramento de um dep ósito
ilegal de sucata na Rua do
Alentejo

Seja o primeiro a comentar esta notícia.

envie o seu coment rio
PUB.

NOVAS ESCOLAS
Carta ao Director

PUB

BASTIDORES
Comissão de Freguesia do PCP
Quinta do Conde - SESIMBRA
Exige constru çã o do Centro
de Saúde da Quinta do Conde
Deputada do PCP - Setúbal
Visita Escolas do Concelho da
Moita
Partido Social Democrata BARREIRO
Vai eleger nova Comiss ão
Politica da Sec çã o
Juventude Social Democrata
do Barreiro
Exige a identificaçã o condigna
da estátua do «Grande
Industrial»
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CONVERSAS DE 2 MINUTOS
Escola Superior de Tecnologia
do Barreiro
Monumento dedicado aos
alunos e à escola marca o dia
da inaugura çã o
Sérgio Saraiva - Arquitecto BARREIRO
Tornar esta pra ç a do Lavradio
um espaç o de refer ência da
vila

ENTREVISTA
Manuel Maca ísta Malheiros,
Governador Civil de Set úbal
Governos Civis podem
continuar a ter um papel
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