
 

Clipping ATEC 

 
ATEC – ACADEMIA DE FORMAÇÃO 

A empregabilidade 

dos formandos 

é o grande objetivo 
 

Com catorze anos de 

atividade, a ATEC 

é atualmente uma 

referência no panorama 

da formação profissional 

em Portugal. A Academia 

surgiu em 2004 

fruto do esforço entre a 

Volkswagen Autoeuropa, 

Siemens, Bosch e Câmara 

de Comércio e Indústria 

Luso-Alemã, numa altura 

em que estas entidades 

consideraram necessária a 

criação de uma organização 

que contribuísse para 

o aumento da qualificação 

dos profissionais. Para a 

ATEC, “o desenvolvimento 

económico do país 

depende em grande parte 

de recursos humanos 

qualificados. Necessariamente, 

o investidor procura 

técnicos qualificados 

e é aí que a ATEC tem um 

papel preponderante, na 

qualificação de recursos 

humanos”. 

 

 

 

Atualmente, a ATEC promove 

cursos de dupla certificação, 

escolar e profissional, 

nas modalidades de 

aprendizagem, cursos de 

especialização tecnológica 

e educação e formação de 

adultos. “Neste momento, 

temos cerca de 1200 

formandos diariamente 

em formação no conjunto 

das nossas 6 localizações, 

o que na nossa opinião 

mostra que o ensino profissional 

deixou de ser uma 

opção de recurso e passou 

a ser uma aposta clara”, 

revela a empresa. 

Uma das modalidades mais 

procuradas são os cursos 

de Educação e Formação 

de Adultos, para adultos 

desempregados acima de 

23 anos, com o 9º ano, que 

pretendem requalificar-se 

e concluir o 12º ano de escolaridade. 

“Temos vários 

casos de sucesso, que são 

motivo de orgulho, como, 

 

 

 

por exemplo, pessoas com 

40 anos que encontram o 

seu rumo, ou seja qualificam- 

se e conseguem um 

posto de trabalho”, refere 

a empresa. 

A formação aproxima-se 

o mais possível, das realidades 

que os formandos 

irão encontrar nos futuros 

postos de trabalho. Além 

da forte componente 

prática que caracteriza os 

cursos, a Academia proporciona 

ainda períodos 

de estágio em empresas 

parceiras que ajudam 

a desenvolver aptidões 

técnicas e comportamentais 

para o emprego. 

O resultado da estreita 

ligação com as empresas 

traduz-se na elevada taxa 

de empregabilidade dos 

formandos. E para a ATEC 

este ponto é fundamental: 

“a empregabilidade dos 

nossos formandos é o 

nosso grande objetivo”. 
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