
AERLIS e ATEC com protocolo para formação e qualificação 

A AERLIS – Associação Empresarial da Região de Lisboa e a ATEC – Academia de Formação acabam 
de assinar um protocolo que visa estabelecer uma colaboração mútua no âmbito da formação e da 
qualificação profissional, com o objectivo comum de formar e especializar recursos humanos de 
diferentes áreas de actividade. 
Segundo foi divulgado em comunicado, «através da conjugação das sinergias existentes em ambas 
as associações, designadamente através da participação dos recursos técnicos e humanos de ambas 
as instituições, este protocolo permite oferecer ao mercado uma formação e uma qualificação de 

grande qualidade, quer na vertente inter empresas, quer pelo desenvolvimento de intervenções formativas à medida das 
necessidades das empresas». 
No documento pode ler-se ainda declarações de diversos responsáveis: Segundo António José Ferreira de Carvalho, presidente 
da Direcção da AERLIS, «a complementaridade entre a Associação Empresarial da Região de Lisboa e a ATEC é uma grande 
mais-valia, uma vez que prestando a AERLIS um apoio ao desenvolvimento de empresas da região de Lisboa e Vale do Tejo 
pode potenciar o negócio destas com o selo de qualidade da formação da Academia de Formação», sendo que «é importante 
que a mão-de-obra, na região, tenha formação com qualidade para que as empresas possam atingir os seus objectivos de 
rentabilidade, produtividade e competitividade». Já o administrador financeiro da ATEC, Hans Müller, afirmou que «a ATEC tem 
um espírito de qualidade em comum com a AERLIS» e que «por isso a academia vê neste protocolo uma hipótese de oferta 
única de mercado». Da mesma instituição, Sandra Neves, a administradora técnica, frisou que «o facto de se terem juntado 
duas entidades com experiência permitirá uma maior capacidade de resposta prática». 
No seguimento da assinatura deste protocolo, surgiu já uma calendarização de acções de formação nas áreas técnicas 
(Automação, Electrónica, Electrotecnia, Mecanotecnia, Desenho Técnico, Electropneumática, Automatismos Industriais, entre 
outras) e nas áreas de métodos (MTM, Six Sigma, Ferramentas de Melhoria Contínua, TOP's 8D, MARP, FMEA, 5'S, entre 
outras). 
Na foto, a assinatura do protocola: da esquerda para a direita, Nuno Calheiros Burguete (vice-presidente da AERLIS), António 
Ferreira de Carvalho (presidente da AERLIS), Sandra Neves (administradora técnica da ATEC) e Hans Müller (administrador 
financeiro da ATEC). 

A AERLIS – Associação Empresarial da Região de Lisboa é uma associação sem fins lucrativos, de utilidade pública. Com 
instalações em Oeiras, Sintra e Carregado, dispõe de salas equipadas e auditórios para realização de acções de formação, 
seminários e outros eventos. O seu espaço de intervenção insere-se na região de Lisboa e Vale do Tejo, nomeadamente os 16 
concelhos do distrito de Lisboa. 

A ATEC – Academia de Formação nasceu de uma parceria entre a Volkswagen Autoeuropa, a Siemens, a Bosch e a Câmara de 
Comércio e Indústria Luso-Alemã (CCILA), visando criar condições para a transmissão dos conhecimentos e do ‘know-how' que 
esses promotores possuem. A ATEC disponibiliza às empresas ‘know-how' e experiência, oferecendo acções de formação e 
consultoria à medida das respectivas necessidades. A realização de cursos de aprendizagem, cursos de qualificação 
profissional para desempregados à procura do primeiro ou de novo emprego, bem como a realização de cursos que visam a 
integração de técnicos superiores nas empresas, em paralelo com a formação contínua de trabalhadores empregados e as 
soluções de consultoria, são alguns dos serviços prestados. A academia posiciona-se também como «um projecto de 
intervenção em consultoria de gestão estratégica e operacional, construindo soluções à medida, abrangentes e inovadoras», 
com intervenção ao nível de diagnóstico de necessidades, implementação de projectos, medição e obtenção de resultados, de 
forma a «permitir que os clientes alcancem desempenhos de excelência». 
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