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No passado dia 05 de Fevereiro, teve lugar a 8ª reunião do Conselho Consultivo da ATEC – 

Academia de Formação, nas instalações do Gabinete do Coordenador da Estratégia de Lisboa 

e do Plano Tecnológico, em Lisboa, a convite do novo membro deste Conselho, o Professor 

Manuel Laranja, Assessor do Coordenador Nacional. 

 
Desde a sua criação, a ATEC tem vindo a beneficiar da reflexão estratégica e da opinião de um 

conjunto de personalidades que integram o Conselho Consultivo, individualidades essas que se 

distinguem pela sua experiência profissional 

e preparação académica, entre outras 

qualidades de excepção, o que permite à 

ATEC esperar a continuidade de uma 

frutuosa cooperação, em diálogo aberto, 

exigente e construtivo.  
Além dos membros fundadores da 

Academia, estão representadas, neste 

Conselho, algumas instituições de ensino superior, empresas privadas e entidades públicas, 

como é o caso do Governo Civil do Distrito de Setúbal. 
A actual conjuntura económica, as medidas que visam minorar os efeitos negativos da crise, 

principalmente no sector automóvel, e a forma como a ATEC pode intervir na qualificação e 

reciclagem dos trabalhadores do sector, numa altura em que a formação profissional se 

apresenta, cada vez mais, como uma solução para atenuar e evitar a adopção de medidas 

rígidas a nível de emprego, foram alguns dos temas abordados no encontro. Este último 

aspecto foi, de facto, acentuado pelo Director-Geral da Autoeuropa. Andreas Hinrichs destacou 

a importância fulcral da ATEC na requalificação dos recursos humanos das empresas do 

Parque Industrial, principalmente da Autoeuropa, durante os tempos de crise que se fazem 

sentir.  
Neste enquadramento, foi sugerida a criação de cursos/ pós-graduações mais orientados para 

a vertente prática, na área da Engenharia, em parceria com instituições de ensino superior. 

Pela estratégia da ATEC, para 2009, deve igualmente passar uma maior divulgação dos 

eventos organizados pela Academia e uma maior visibilidade das parcerias.  
Todos os presentes foram unânimes na felicitação do bom trabalho que a ATEC desenvolveu 

durante o ano de 2008, e mostraram-se disponíveis para continuar a auxiliar a Academia na 

prossecução dos seus objectivos em 2009. 
A 8ª reunião do Conselho Consultivo da ATEC contou com a presença da Chefe de Gabinete 

Natividade Coelho, em representação da Governadora Civil do Distrito de Setúbal, Eurídice 

Pereira 

 


