ISQ E APROFFLUSO JUNTOS NA CERTIFICAÇÃO NOS PALOP
Lisboa, 17 de Maio de 2017
O ISQ e a Aproffluso (Associação de Professores e Formadores Lusófonos)
acabaram de assinar um acordo de parceria estratégica para a formação e
capacitação de profissionais e cidadãos dos PALOP (Países de Língua Oficial
Portuguesa).
As valências do ISQ nas áreas das engenharias técnicas e experiência na criação e
desenvolvimento de iniciativas formativas - em mais de 40 países -, associadas à
missão de uma entidade como a Aproffluso, que desenvolve um projeto ambicioso
que visa a criação de uma rede de inovação educacional, irão proporcionar uma
mais-valia na área da formação e qualificação de Recursos Humanos no
âmbito da CPLP.
“Para o ISQ esta parceria é importante porque nos coloca cada vez mais perto da
rede de decisores e observadores da CPLP à qual o ISQ traz uma importante maisvalia pela sua formação tecnológica inovadora, com certificações internacionais,
garantindo empregabilidade em diversos países do mundo e em grandes empresas
multinacionais”, sublinha Margarida Segard, adjunta da direcção de
formação do Grupo ISQ.
Neste âmbito o ISQ irá dar formação em áreas como serviços, banca, formadores e
professores do sistema educativo, trazendo inclusive a Portugal cidadãos para
fazerem formação tecnológica nos centros de formação do Grupo português.
Nas palavras do Professor Luís Sinate, Presidente de Direção da
APROFFLUSO “Este acordo vai regular as relações entre as duas entidades no
desenvolvimento de um conjunto de atividades críticas na cooperação multilateral,
dentro do espaço Lusófono, potenciando as valências de todos, através de um
conjunto de iniciativas transversais a diversos setores de atividade:
socioeconómico, cultural, científico, académico. O acordo vai potenciar não só a
cooperação na formação contínua de professores e formadores dos países da CPLP,
mas também a implementação de projetos de desenvolvimento local, num contexto
de aprendizagem contínua e recíproca, no âmbito de intervenção da APROFFLUSO
como ONGD.”
A Aproffluso é uma Organização Não Governamental para o Desenvolvimento criada
com o propósito de estabelecer uma rede de colaboração pedagógica, técnicocientífica, cultural e solidária entre a comunidade educativa e formativa no espaço
lusófono, direcionada para formadores, professores, trabalhadores e cidadãos, de
forma a potenciar todas as valências dos seus membros num contexto de
aprendizagem contínua e recíproca.
O protocolo de parceria foi assinado pelo Administrador do ISQ, Eng. Cândido dos
Santos, e pelo Presidente da APROFFLUSO, Prof. Luis Sinate.

####

Sobre o ISQ:

O ISQ é uma entidade privada, independente, com sede em Portugal e que oferece aos seus clientes um
vasto conjunto de serviços de Engenharia, Consultoria Técnica, Inspeções Técnicas, Ensaios e Testes e
desenvolve também atividades de I&D.
Estas atividades são apoiadas através de uma rede de Empresas do Grupo, de um conjunto de
Laboratórios Acreditados e recorrendo a equipas multidisciplinares.
Estes serviços são dirigidos aos sectores de Oil & Gas, Energia, Automóvel, Aeroespacial, Industrias de
Processo, Saúde, Transportes, entre outros.
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