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Diferenciação ao cubo
tiver o grupo de formandos, mais enriquecedor
será o curso”, afiança.

Inserido na Direção de
Formação do ISQ – Instituto
de Soldadura e Qualidade,
o E3 - Executive Expertise for
Engineers é uma marca
especializada em
pós-graduações que pretende
ser símbolo de excelência
na formação de engenheiros,
tendo sempre em vista as
necessidades do mercado de
trabalho. Um departamento de
formação distinto, cuja tónica
incide, especialmente, na
prática profissional e na
inovação.

O

E 3 - Executive Expertise for
Engineers nasce com o objetivo de
se tornar o centro de negócios do
ISQ e, consequentemente, oferecer uma
formação diferenciada, pautada por uma

Marta Branquinho Garcia,
brand manager do E3
acentuada componente prática na área da
Engenharia. “Não somos uma entidade formadora convencional. Pretendemos distinguir-

nos das Universidades. A grande maioria dos
nossos formadores são técnicos com uma vasta
experiência no setor de atividade em que estão
inseridos”, explica Marta Branquinho Garcia,
brand manager do E3.
Com uma formação centralizada nas áreas
core business do ISQ, nas quais este é símbolo
de excelência e qualidade, as pós-graduações
do E3 são, por isso, uma mais-valia inigualável
para os seus formandos. Veja-se que, muitas
das sessões práticas são realizadas nos
laboratórios do ISQ (21 laboratórios
certificados) e, portanto, os formandos têm
um contato muito direto e muito estreito com
a realidade laboral. Para tal, o centro de
formação está alicerçado em importantes e
frutuosas parcerias. Desta forma, “achamos
que conseguimos oferecer um produto melhor,
com qualidade superior, se nos aliarmos aos
melhores ‘players’. Neste sentido, temos
protocolos com várias entidades, instituições,
empresas e Universidades, tais como: Relacre,
Universidade Nova de Lisboa, ISG, ESHTE,
IST, Laboratórios Germano de Sousa, entre
outros”, afirma.
Pretendendo “trabalhar a prática” e atento à
nova realidade do mercado de trabalho, o E3
valoriza quer a experiência profissional, quer
o currículo académico dos candidatos.
Inicialmente, as pós-graduações eram,
maioritariamente, dirigidas a licenciados e
bacharéis. No entanto, hoje em dia, tendo em
conta a elevada taxa de desemprego,uma
pessoa que tenha concluído o 12º ano pode
candidatar-se às pós-graduações, desde que a
sua experiência profissional seja relevante.
Aliás, “quanto mais experiência profissional

Partilha de experiências
Sendo o grupo de formandos do E 3 tão
heterogéneo, a partilha de experiências entre
todos é uma mais-valia fomentada através do
networking: os formandos têm acesso a uma
plataforma moodle, onde todos os conteúdos
estão disponíveis online, sendo uma forma de
comunicação rápida e eficaz. Além disso, os
alunos usufruem deacesso facilitado a todos
os colaboradores e têm, também, aulas de
apoio para dissipar dúvidas e ultrapassar dificuldades que possam surgir nas disciplinas de
cada curso.
Por outro lado, são realizados jantares e ações
de team building entre pós-graduações como
por exemplo, aulas de surf para formandos.
As pós-graduações têm uma duração média
de 18 meses por isso, “é importante incrementar a relação entre todos para que se criem
laços, que propiciem um bom ambiente nas
formações”. De assinalar, ainda, é que os
formandos têm acesso gratuito (mediante
reserva), às instalações desportivas do ISQ
(pavilhão gimnodesportivo, court de ténis e
squash) e a parqueamento subterrâneo. Outra
comodidade que este departamento de
formação do ISQ apresenta é um acesso mais
facilitado e rápido a um sistema de crédito
financeiro, em parceria com uma instituição
bancária.
Empregabilidade
e Internacionalização
Sendo uma entidade acreditada pela DGERT
e APCER, a empregabilidade, o retorno pessoal
e a progressão na carreira são preocupações
primordiais do E3. “Temos diversos testemunhos de ex-formandos que avaliam,
positivamente, o impacto que a pós-graduação
teve nas suas vidas profissionais”, conta Marta
Branquinho Garcia.
No atual cenário de recessão económica e de
desemprego, as pós-graduações do E3 irão
apresentar duas novidades no próximo ano.
Em primeiro lugar, à semelhança do que já é
feito na delegação Norte, existirão pósgraduações em horário laboral. Em segundo,
haverá a possibilidade de realizar um estágio
profissional em contexto empresarial. Não
obstante, o caminho futuro será traçado no
trilho da internacionalização, através da
participação em projetos mundiais, de forma
a tornar-se um centro de formação de entidades
e Universidades internacionais, no seguimento
já de anteriores experiências, nomeadamente
na Argélia, a aposta incidirá nos PALOPS e
no Brasil Q

