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Formação da ATEC em Sines Tendo em conta que a política educativa nacional e local define como 

prioridade o alargamento da oferta formativa de carácter profissionalizante, com vista a aumentar as 

taxas de qualificação e promover a existência de mão de obra certificada e especializada adequada às 

necessidades das empresas, a ATEC - Academia de Formação, entidade de reconhecida utilidade 

pública sedeada no Parque Industrial da Volkswagen Autoeuropa, em Palmela, vai promover na Zona 

Industrial e Logística de Sines (ZILS), gerida pela aicep Global Parques, um curso de especialização 

tecnológica em  Tecnologia Mecatrónica . Este curso visa promover a inserção profissional de jovens 

desempregados através da sua requalificação. Adicionalmente, com o desenvolvimento do curso, a 

ATEC pretende contribuir para que as empresas encontrem regionalmente colaboradores com 

conhecimentos técnicos necessários para acompanharem a evolução tecnológica empresarial. A aicep 

Global Parques e a ATEC assinaram no dia seis de março passado um protocolo de colaboração que 

definiu os principais pilares da parceria entre as duas entidades e os seus objetivos. A principal 

finalidade do protocolo é promover a cooperação recíproca, no âmbito da execução das respetivas 

atribuições, visando o aproveitamento da experiência e do conhecimento de cada uma das partes, na 

medida em que se complementam e acrescentam valor às atividades desenvolvidas. Assim, o referido 

curso vai ser ministrado em instalações da aicep Global Parques, no Centro de Negócios da ZILS, 

acolhendo uma oferta formativa dirigida a 20 futuros técnicos especialistas a partir de outubro de 

2014. O curso de especialização tecnológica, destinado a desempregados até aos 35 anos, com o 

décimo segundo ano, confere o  Nível 5  de qualificação e caracteriza-se por uma forte componente 

prática. A aicep Global Parques promove desta forma o alargamento dos serviços para as empresas 

disponíveis na ZILS, aprofundando o envolvimento com a comunidade na vertente da qualificação dos 

recursos humanos da região. A ATEC - Associação de Formação para a Indústria, também conhecida 

por Academia de Formação, é uma associação sem fins lucrativos constituída em finais de 2003, tendo 

como promotores a Volkswagen Autoeuropa, a Siemens, a Bosch e a CCILA (ou AHK - Câmara de 

Comércio e Industria Luso-alemã). O seu plano de atividades assenta em três áreas: formação de 

desempregados, quer se trate da qualificação profissional de jovens à procura do primeiro emprego, 

quer do aperfeiçoamento, da reconversão ou da reciclagem de desempregados à procura de novo 

emprego; formação para o mercado, que tanto pode consistir em oferta formativa promovida pela 

instituição como de formação específica requerida pelas empresas clientes; serviços de consultoria 

técnica e operacional a pedido das empresas. A aicep Global Parques, empresa do Grupo aicep 

Portugal Global (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal), é a parceira nacional 

de referência no apoio a estratégias de localização empresarial. Assente na missão de oferecer 

soluções globais de localização empresarial, apresenta três soluções de localização empresarial no 

país: a ZILS Global Parques - Zona Industrial e Logística de Sines, em Sines; o BlueBiz Global Parques 

- Parque Empresarial da Península de Setúbal, em Setúbal; e o Albiz Global Parques - Parque 

Empresarial de Albarraque, em Albarraque, concelho de Sintra. Oferece ainda a plataforma Global 

Find, disponível gratuitamente na 'web', e que identifica soluções de localização empresarial em 

função dos seus requisitos. Paralelamente, oferece os serviços de consultoria que apoiam a instalação 

de empresas e a gestão e a promoção de parque empresarias. 
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