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ATEC de portas abertas
no próximo sábado

A

Open Day 2015 dá a conhecer formação e instalações

ATEC – Academia de Formação, situada no Parque Industrial da Autoeuropa, em Palmela, vai estar 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, Electrónica, Sistemas Informáticos e Redes e, por outro lado, mostrar
aos activos onde é dada a nossa formação, toda a tecnologia
que é utilizada na mesma e
que alternativas temos, quer
em termos de formação profissional, quer em termos de formação intra e inter-empresas”,
explica a academia.
A ATEC ministra formação em
áreas profissionais muito técnicas ligadas à indústria e com
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OPEN DAY. A ATEC vai estar aberta às visitas do público das 14h30 às 17h30 de sábado

forte procura no seio do tecido
industrial português, mas tem
também um leque muito variado de formações na área de Desenvolvimento Pessoal e Organizacional e na área de LEAN.
Instalada num edifício de,
aproximadamente, 10 mil metros quadrados, a ATEC é uma
associação sem fins lucrativos constituída em Dezembro

de 2003, tendo como promotores a Volkswagen Autoeuropa, a Siemens, a Bosch e a Câmara de Comércio e Indústria
Luso-Alemã. O plano de actividades da ATEC assenta em
três áreas de actuação: formação 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 formativa promovida pela academia, como em formação específica requerida pelas empresas clientes, e serviços de
consultoria estratégica a pedido das empresas.

