
  Tiragem: 12000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 12

  Cores: Cor

  Área: 18,35 x 17,67 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 57783799 03-02-2015

PALMELA Open Day 2015 dá a conhecer formação e instalações

ATEC de portas abertas
no próximo sábado 
AATEC – Academia de For-

mação, situada no Par-
que Industrial da Au-

toeuropa, em Palmela, vai es-
tar de portas abertas durante
a tarde do próximo sábado, dia
7, das 14h30 às 17h30, para
a edição de 2015 do Open Day.
“O Open Day da ATEC tem dois

grandes objectivos: por um lado,
quer despertar nos jovens que
nos visitem o interesse pelas
áreas técnicas, nomeadamente,
as áreas ligadas à Mecatrónica
Automóvel, Mecânica Industrial,
Soldadura, Automação, Electró-
nica, Sistemas Informáticos e Re-
des e, por outro lado, mostrar
aos activos onde é dada a nos-
sa formação, toda a tecnologia
que é utilizada na mesma e
que alternativas temos, quer
em termos de formação profis-
sional, quer em termos de for-
mação intra e inter-empresas”,
explica a academia.
A ATEC ministra formação em

áreas profissionais muito téc-
nicas ligadas à indústria e com

forte procura no seio do tecido
industrial português, mas tem
também um leque muito varia-
do de formações na área de De-
senvolvimento Pessoal e Orga-
nizacional e na área de LEAN.
Instalada num edifício de,

aproximadamente, 10 mil me-
tros quadrados, a ATEC é uma
associação sem fins lucrati-
vos constituída em Dezembro

de 2003, tendo como promo-
tores a Volkswagen Autoeuro-
pa, a Siemens, a Bosch e a Câ-
mara de Comércio e Indústria
Luso-Alemã. O plano de activi-
dades da ATEC assenta em
três áreas de actuação: for-
mação de desempregados
(qualificação profissional de
jovens à procura do primeiro
emprego ou aperfeiçoamen-

to, reconversão ou reciclagem
de desempregados à procura
de novo emprego), formação
para o mercado, que tanto
pode consistir em oferta for-
mativa promovida pela acade-
mia, como em formação es-
pecífica requerida pelas em-
presas clientes, e serviços de
consultoria estratégica a pedi-
do das empresas.

OPEN DAY. A ATEC vai estar aberta às visitas do público das 14h30 às 17h30 de sábado
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