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A Associação Empresarial da Região de Lisboa - AERLIS, que actua no apoio ao desenvolvimento 
de empresas, e a ATEC - Academia de Formação, empresa de Formação Profissional e Consultoria, 
assinaram um importante protocolo de colaboração. Este protocolo visa estabelecer uma 
colaboração mútua no âmbito da Formação e Qualificação Profissional com o objectivo comum de 
formar e especializar recursos humanos de diferentes áreas de actividade. Desta forma através da 
conjugação das sinergias existentes em ambas as associações, designadamente através da 
participação dos seus recursos técnicos e humanos, este protocolo permite oferecer ao mercado uma 
formação e qualificação de grande qualidade, quer na vertente inter-empresas, quer pelo 
desenvolvimento de intervenções formativas à medida das necessidades das empresas. 

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. É importante que a mão-de-obra, na nossa região, tenha formação com 
qualidade para que as empresas possam atingir os seus objectivos de rentabilidade, produtividade e 
competitividade”. 

O Administrador Financeiro da ATEC, Hans Müller, afirma que “a ATEC tem um espírito de 
qualidade em comum com a AERLIS. Por isso, a ATEC vê neste protocolo uma hipótese de oferta 
única de mercado”. Isto dá-se, “pelo facto de se terem juntado duas entidades com experiência o 
que permitirá uma maior capacidade de resposta prática.”, acrescenta a Administradora Técnica da 
mesma entidade, Sandra Neves. 

No seguimento da assinatura deste protocolo, surge 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 Melhoria Contínua, TOP’s 8D, MARP, FMEA, 5’S, entre outras). 
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