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ATEC organiza feira de profissões mais “interactiva” 
 
 
 
A ATEC – Academia de Formação organiza a terceira feira de profissões, mais “interactiva” 
do que no ano anterior. Depois de em 2007 a feira ter sido “mais de exposição”, este ano “é 
mais de demonstração, para que os alunos vivam mais a ATEC”, revela Cátia Rocha, do 
departamento de comunicação. Todas as formações apresentadas na feira serão “feitas 
pelos formandos de cada curso”, para que haja “uma maior interacção” entre todos, 
explica. 
 
Para que esta interacção seja possível, o número de visitantes foi “limitado”. Em vez dos “1600 
visitantes” de 2008, são esperados cerca de 1200 alunos, que terão assim “mais tempo para a 
visita às salas”, explica Cátia Rocha. A feira de profissões serve para “dar a conhecer aos 
alunos do distrito de Setúbal e Lisboa as profissões técnicas da ATEC, as saídas 
profissionais, os requisitos necessários e o que se faz nas mesmas”, apresentadas em 
“ilhas distribuídas pelas salas”, onde estarão os cursos representados. 
 
Cátia Rocha refere que, ao todo, estão disponíveis “oito stands”, com “outras entidades 
representadas além da ATEC” , como o Instituto Português da Juventude ou a Câmara Municipal 
de Palmela. Além disso, estão também previstas “várias actividades no exterior”, como é o 
caso de um “autocarro multimédia, jogos interactivos, música de oferta ou alguns brindes 
oferecidos”. 
 
Segundo Cátia Rocha, o papel da ATEC tem sido “bastante visível” desde que iniciou a sua 
actividade em 2004, contando actualmente com “cerca de 400 formandos em horário diurno” e 
com “um segundo turno para adultos”, além de outras “formações financiadas”. Além disso, 
a academia pretende “estar presente no máximo de locais”, como em “feiras organizadas 
por escolas, no Março a Partir ou na imprensa regional”, de forma a “divulgar as suas 
formações e angariar” novos alunos. 
 
A terceira feira de profissões tem entrada gratuita e realiza-se no dia 11 de Março, no edifício da 
ATEC, no parque industrial Autoeuropa, em Palmela. A academia tem como promotores as 
empresas Volkswagen Autoeuropa, Siemens, Bosch e a Câmara de Comércio e Indústria Luso-
Alemã.  
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