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A formar para a empregabilidade
O ISQ (Instituto de Soldadura e Qualidade), dá formação desde 1970, e oferece pós-graduações desde 1980. Em 17 anos, período em que os números
foram contabilizados, esta entidade privada já conferiu mais de 850 mil horas
de formação, distribuídas por 10500 cursos a 107 mil formandos. Presentemente o ISQ com sede no Taguspark já tem pólos e delegações em Grijó,
Braga, Castelo Branco, Sines, Viseu e Loulé.
A Direcção de Formação do ISQ
engloba um leque abrangente de
cursos para jovens, passando pela
formação de adultos e formação
contínua (de catálogo ou à medida
do cliente), até às pós-graduações,
conferências e seminários.
“Há dois anos, por considerarmos
que o nosso público das pós-graduações merecia um tratamento diferenciado criámos uma submarca
designada E3 (E ao cubo - Executive
Expertise for Engineers) que inclui
não só a formação pós licenciatura,
mas também Conferências, Seminários e brevemente também oferecerá Coaching executivo”
Alguns dos formandos acabam por
ficar integrados no ISQ mas, de acordo com a Directora do E3, Marta Garcia, “...esse não é o nosso objectivo.
Pretendemos sim, aumentar a empregabilidade e as qualificações dos
que nos procuram. Diferenciamo-nos
de outras universidades e entidades
formadoras, porque grande parte
dos nossos formadores são técnicos
que trabalham no terreno e são formadores no final do dia”. Outro factor
que, no entender de Marta Garcia,
distingue a empresa é a forte componente de I&D (cerca de 5% do
volume de negócios do ISQ), tanto
dentro como fora da área de formação, muito superior à das grandes
empresas do país, e que trabalha
com financiamentos europeus.

Formação técnica
No ISQ pode obter-se uma Certificação em Técnico de Gás, de Soldador
Polietileno, uma Qualificação de Soldador, ou mesmo uma certificação
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de passaporte de segurança, “uma
marca registada do ISQ”. “O grosso
da nossa actividade, e o que nos faz
ser amplamente reconhecidos, é a
formação técnica, com elevado recurso tecnológico e laboratorial, embora também tenhamos apostado na
formação pedagógica (curso CAP) e
comportamental. “

Presente mundialmente
No estrangeiro são formados portugueses e estrangeiros, por intermédio
de formadores pertencentes a uma
bolsa internacional. “Um dos grandes
objectivos da Formação para 2011 é
crescer lá fora com qualidade”, salienta Marta Garcia. A Direcção de
Formação já trabalhou em Espanha,
Argélia, Angola, Moçambique, Cuba
e Cidade do México. As acções são
realizadas várias vezes por ano com
durações variáveis, e a ideia agora é
continuar a internacionalizar, entrar
em Cabo Verde por exemplo com
uma pós-graduação de laboratórios.
“O ISQ abriu um laboratório naquele
país há relativamente pouco tempo

e portanto faz sentido que utilizemos
essas instalações como apoio à nossa Pós Graduação”.
No domínio da investigação tem projectos europeus que versam “o estudo de materiais ou de metodologias
pedagógicas de formação. Desenvolvem-se CD´s e DVD, traduzidos
nas línguas dos vários parceiros, que
são depois incorporados nas nossas
acções de formação”.
No ISQ como um todo trabalham
cerca de 1000 colaboradores, 50%
deles com formação superior, que recebem formação constante nas suas
áreas, por forma a que o ISQ continue a ser uma entidade de referência
em termos de tecnologia e inovação.
A empresa apresenta também um
grande sentido de responsabilidade
social, sendo coordenadora da Rede
de Responsabilidade Social Nacional
(RSO PT) que tem associadas mais
de 250 empresas portuguesas.

Excelentes condições
e oportunidades de negócio
Mais especificamente nas pós-gra-
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duações no E3 e devido à situação
económico-financeira que o país
atravessa, os responsáveis têm
estudado soluções para combater
a falta e, ao mesmo tempo necessidade de formação, também motivadas pelo aumento da taxa de desemprego – basta ver a idade média dos
formandos que desceu dos 45 para
os 28 – e que se torna um problema
complicado de ultrapassar devido às
dificuldades financeiras dos portugueses jovens. “Queremos continuar
a qualificar as pessoas, porque acreditamos que a empregabilidade depende em primeira instância disso,
mas a solução tem de passar por
lhes facilitar o pagamento. Nesse
sentido, e como hoje em dia, ao contrário do que acontecia há dez anos,
80% das pessoas pagam a titulo
particular, acordámos com uma entidade bancária um financiamento específico para os nossos formandos.
A tão falada crise acabou por isso por
despertar alguma criatividade, em-

bora o número de alunos não tenha
vindo a diminuir. “
Além disso, o ISQ E3 tem parcerias
sólidas com, por exemplo, a Escola
Superior de Hotelaria e Turismo, a
Universidade Nova ou a Relacre. E
acrescentou igualmente inovações
aos seus produtos: “As pessoas
vêm ter formação já depois de oito
horas de trabalho e nós decidimos tornar o curso menos pesado
oferecendo o jantar num espaço
simpático, o que permite também
a partilha e o contacto entre as
pessoas”. Outro melhoramento foi
a disponibilização de uma plataforma de conteúdos on-line ou ainda
um campo de futebol, um court de
ténis e um gimnodesportivo que os
alunos das Pós Graduações podem utilizar.
Uma outra inovação tem a ver
com as actividades de team building que o E3 tem realizado para
que as turmas das pós licenciaturas interajam no início dos cursos.

Estas actividades já passaram por
aulas de surf, de canoagem, caça
ao tesouro, prova de vinhos e
workshops culinários. “ Os formandos adoram. Divertem-se muito e
neste ambiente quebra-se de facto
o gelo!”

Conferências de teor diverso
No último ano, o ISQ organizou dez
seminários, entre os quais a Conferência .PT com o apoio da TSF e
da ESHTE e entre outros, com
oradores da COTEC, Tagus Park,
Grupo Pestana, Galp, IvityCorp, a
Vida é Bela, Brisa que se voltará a
realizar em Outubro deste ano. A
diversidade de áreas abrangidas é
grande e de cariz técnico incluindo
seminários, nomeadamente, sobre
empreitadas de obras públicas,
aeroespacial e defesa, manutenção de edifícios, sector aeronáutico
e reabilitação, na maior parte das
vezes ministrados pelo ISQ e por
parceiros de cada especialidade.
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