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ATEC promove ‘workshop' sobre «Six Sigma»  

 

A ATEC – Academia de Formação vai promover no 

próximo dia 24, nas suas instalações em Palmela, o 

‘workshop' «Dizer Sim ou Não à Iniciativa 6 Sigma?» 

Trata-se de uma iniciativa dirigida ao tecido 

empresarial e a particulares. A condução estará a cargo 

de Jose Costas Gual, que é ‘six sigma master black belt' 

de uma empresa multinacional do ramo automóvel. Esta 

iniciativa decorrerá entre as nove e as 17 horas. Mais informações sobre o ‘workshop' aqui. 

«Seis Sigmas» ou «Six Sigma» define um conjunto de práticas originalmente desenvolvidas 

pela Motorola para melhorar sistematicamente os processos ao eliminar defeitos. Aqui, defeito 

é entendido como a não conformidade de um produto ou serviço com as suas especificações. 

Ou seja, trata-se de uma estratégia de gestão para promover mudanças nas organizações, 

fazendo com que se chegue a melhorias nos processos, nos produtos e nos serviços, tendo em 

vista a satisfação dos clientes. A prioridade é obter resultados de forma planeada e clara, tanto 

ao nível da qualidade como ao nível financeiro. Informação complementar aqui. 

A ATEC – Academia de Formação nasceu de uma parceria entre a Volkswagen Autoeuropa, a 

Siemens, a Bosch e a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã (CCILA), visando criar 

condições para a transmissão dos conhecimentos e do ‘know-how' que esses promotores 

possuem. A ATEC disponibiliza às empresas ‘know-how' e experiência, oferecendo acções de 

formação e consultoria à medida das respectivas 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, em paralelo com a formação contínua de trabalhadores empregados 

e as soluções de consultoria, são alguns dos serviços prestados. A academia posiciona-se 

também como «um projecto de intervenção em consultoria de gestão estratégica e operacional, 

construindo soluções à medida, abrangentes e inovadoras», com intervenção ao nível de 

diagnóstico de necessidades, implementação de projectos, medição e obtenção de resultados, 

de forma a «permitir que os clientes alcancem desempenhos de excelência». 


