Notícias

ATLAS CORPORATION

na vanguarda da formação empresarial
nacional e internacional
A Atlas Corporation é uma das maiores Organizações do Mercado Interno,
reconhecida pela sua ação no Desenvolvimento de Competências Pessoais
e Profissionais.
Assumindo a Missão de “Formar para
o Sucesso”, a Atlas Corporation investe todos os seus esforços no sentido de
contribuir para o desenvolvimento das
Organizações através da implementação de metodologias de promoção de
competências, na vanguarda do que
de melhor se faz internacionalmente,
e direcionadas ao crescimento de cada
indivíduo e do seu grupo.
Neste sentido, a sua internacionalização,
iniciada há mais de 6 anos, procura abordar temas e definir estratégias direcionadas para os Mercados onde está presente.
Por este motivo, a Atlas Corporation
tem produtos específicos a serem lançados nos Mercados Internacionais,
nomeadamente Seminários/Eventos
Internacionais nos países dos nossos
Clientes, bem como Cursos em Destaque que, sendo realizados em Portugal, fazem parte das solicitações mais
frequentes que nos são efetuadas.
Todos os Cursos de Formação da Atlas
Corporation podem ser realizados em
qualquer país mediante solicitação de
proposta, sendo que os conteúdos são
sempre validados junto do Cliente de
forma a garantir a adequabilidade da
ação às necessidades efetivas.
Realizamos, ainda, Formação à Medida; como tal, qualquer conteúdo que
não encontre no nosso Catálogo, por
favor solicite-nos que teremos todo
o gosto em lhe apresentar um Curso
personalizado e que vá de encontro às
suas expectativas.
O percurso da Atlas Corporation é feito a pensar nos nossos Clientes e no
sucesso dos Indivíduos e Organizações que connosco colaboram.
Acreditamos nesta Parceria de Sucesso!
PRINCIPAIS RAZÕES PARA
ESCOLHER ATLAS CORPORATION
Qualidade na Formação
Foi a primeira empresa de Serviços de
Formação em Portugal, a obter a certificação do seu processo produtivo
pelo Instituto Português da Qualidade

(IPQ), segundo a Norma de Qualidade
ISO9001.
Especialistas na formação
Empresarial
Com mais de 200.000 horas dadas de
formação, a Atlas Corporation tem
demonstrado ao longo dos anos capacidade de inovação e apresentado um
crescimento sólido nos últimos anos.
Construímos com os nossos clientes
soluções úteis e inovadoras, que contribuem para o progresso sustentado
das nossas organizações e do País.
Garantia de Realização nas Datas
escolhidas pelos nossos clientes
A nossa qualidade de formação estende-se ao cumprimento do calendário
escolhido pelos nossos clientes. Todos
os clientes têm a garantia de que a ação
de formação se realiza na data que escolheu, permitindo a eficácia da gestão
do plano de formação das entidades.
Garantia de Acompanhamento
durante e após a formação
Os nossos clientes são sempre acompanhados por um gestor pedagógico
de formação que o acompanha e o esclarece durante a formação. No final da
formação o formando pode aceder à
nossa empresa on-line e colocar as suas
dúvidas que lhe serão prontamente esclarecidas.
Garantia de Formação em qualquer região do país e ilhas
A Atlas Corporation tem possibilidade
de dar formação em simultâneo em
múltiplas regiões do país e ilhas. As nossas instalações são sempre em zonas
centrais e bem servidas de transportes.
Garantia de Sucesso
Todos os formadores da Atlas Corporation são especialistas nas matérias
que lecionam. Trabalhamos com mais
de 50 formadores de quadro interno,
bem como com uma bolsa de formadores externos que trabalham em
grandes empresas Nacionais e Internacionais.

Breves
ABB apoia projecto
social da Fundação EDP
Celebrando o Ano Europeu do Voluntariado,
a Fundação EDP convidou as empresas
e seus colaboradores para uma jornada
de trabalho solidário, com o objectivo de
restaurar e requalificar edifícios e infra-estruturas de alguns dos mais importantes
hospitais do país.
Mais de cinquenta empresas, entre as quais
se conta a ABB, responderam ao apelo da
Fundação EDP. No dia 24 de Setembro,
cerca de 1.500 voluntários juntaram-se com
todo o entusiasmo ao projecto Parte de
Nós, levando a cabo, com muita alegria, um
amplo conjunto de tarefas planeadas para
limpar, reparar e decorar - numa palavra,
para humanizar - doze dos nossos hospitais, principalmente as suas alas dedicadas
à assistência materno-infantil e pediátrica.

3M adquire negócio de Bricolage
A 3M anunciou a aquisição do negócio
de Bricolage e Produtos Profissionais
do Grupo francês GPI, fabricante de
produtos para a melhoria e manutenção
da casa, que oferece uma ampla gama
de produtos e soluções de marcas de
bricolage muito conhecidas como GPI,
Plasto e Dinac. Para a 3M esta nova
aquisição reforça o seu posicionamento
europeu nos sectores da construção e
manutenção da habitação.
assistência materno-infantil e pediátrica.

Porto de Sines cresce 22%
O Porto de Sines cresceu 22% no 3.º
trimestre de 2011 face a igual período
do ano anterior, atingindo as 7.516.337
toneladas de mercadorias movimentadas nestes três meses. Este crescimento teve essencialmente origem no
comércio externo, com o movimento
de mercadorias com portos de países
terceiros (fora da EU) a crescer 26%,
destacando-se as exportações que
cresceram 24 % neste período.
O movimento de contentores continua
a ser um segmento de carga com forte
crescimento em Sines. Nos primeiros
nove meses de 2011 o total de mercadorias movimentadas por contentor
cresceu 26%, acumulando 4.062.256
toneladas e registando um total de
336.428 TEU movimentados. O 3º
trimestre foi de resto o mais forte de
sempre, com Sines a reforçar o seu papel como Hub entre a Ásia e a América
do Norte e do Sul.
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