
Formulário para Procura de Parceiros com vista à Apresentação de Candidaturas às 
Acções Grundtvig “Parcerias de Aprendizagem” e “Projectos de Voluntariado Sénior” 

 Partner Search Form aiming at proposals for Grundtvig “Learning 
Partnerships” and “Senior Volunteer Projects” 

O presente Formulário é destinado a instituições que desejem participar em Parcerias de Aprendizagem 
e/ou Projectos de Voluntariado Sénior e procurem novos parceiros. 

This form is directed to organizations willing to participate in Learning Partnerships and/or 
Senior Volunteer Projects and searching for new partners 

Este formulário é destinado à acção: 
This form is intended for:   

   Parcerias de Aprendizagem  Learning Partnerships 

Projectos de Voluntariado Sénior  Senior Volunteer Projects 

Nome da Instituição 
Name of the 
Organization 

Atar - Serviços, Lda. 

País 
Country 

Portugal  

Perfil da 
Organização 

Organization’s 
Profile 

Organização especializada em formação profissional de ativos qualificados, 
fortalecendo competências técnicas nas áreas industrial (processo de fabrico e 
Manutenção industrial) e operação de máquinas na construção civil. Promove 
ainda a educação e formação de Adultos no sentido de aumentar as suas 
qualificações profissionais e escolares.   

 
Organization specialized in skilled workers training, strengthening technical 

abilities in the industrial areas (manufacturing process and industrial 
Maintenance) and operation of construction machines.  
Promotes adult education and training to increase vocational and school 
qualifications. 
 
 

Procura parceiros 
Desired partner 

Organizações especializadas no desenvolvimento de Formação profissional 
 

Specialized organizations in training development  

Ideia e tópicos para 
o projecto 
Project idea and key 

words 

-Diagnóstico de Necessidades de Formação  
-Avaliação da Formação  
-Conceção de Programas de Formação Contínua 
-Desenvolvimento da Formação  
-Qualificação de técnicos na operação de equipamentos, processos de fabrico e 
manutenção industrial  

 
- Training Diagnose 
- Training Evaluation  
- Elaboration of Lifelong training programmes 
- Training Development 

- Technician Qualification on equipment operation, manufacturing process 
and industrial maintenance 

 
 

Contactos +351 244 827188 



Contact ruipereira@atarservicos.pt 
 

Depois de preenchido o formulário deverá ser enviado para um dos seguintes endereços 
electrónicos: rgato@proalv.pt ou grundtvig@proalv.pt.    

As Instituições portuguesas deverão preencher a informação solicitada na língua de comunicação 
desejada.  

As fichas serão reenviadas para as Agências Nacionais e serão disponibilizadas na página 
electrónica da Agência Nacional PROALV (www.proalv.pt – por favor, clique Grundtvig e depois 
Meeting Point) 

This form should be sent to one of the following e-mail addresses:  
rgato@proalv.pt or grundtvig@proalv.pt 

Forms should be filled using the desired project working languageThe information presented in 
the form will be presented in our National Agency Website: (www.proalv.pt – please, clik 

Grundtvig and then Meeting Point) 
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