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1 – VOTOS DE BOM ANO 

 
Começou um ano novo.  

 
Será mais um em que queremos manter as boas relações com os nossos 

amigos, parceiros, apoiantes e clientes. 
Mais um em que continuaremos a dar o nosso melhor para garantir a 

qualidade dos nossos serviços e do nosso trabalho. 
Mais um em que iremos zelar com empenho pelo sucesso dos nossos 

alunos. 
Mais um em que teremos sempre as portas abertas e um sorriso à espera 

de quem nos queira visitar. 
Mais um em que marcaremos sempre a nossa presença e a nossa 

existência por onde quer que passemos.  
Mais um em que levaremos a ETLA além fronteiras.  
Mais um em que iremos angariar novos clientes, mantendo os laços com 

os antigos. 
Mais um em que manteremos as nossas tradições, dando também passos 

em direcção ao futuro. 
Mais um em que teremos sempre novidades para contar. 
Mais um em que vamos continuar a descobrir novos caminhos e a inovar.  
Mais um em que iremos crescer cada vez mais. 
Mais um em que continuaremos a ser aquilo que sempre fomos e 

seremos ainda muito mais. 
 

São estes os nossos 12 desejos para o ano de 2009. 
Os nossos votos são de que também vocês tenham um ano cheio de 

sucesso e alegria. E que continuem ao nosso lado. 
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2 – FORMAÇÕES MODULARES CERTIFICADAS 2008 / 2009  

 
Tiveram início, em Novembro de 2008, as primeiras 

Formações Modulares Certificadas que a ETLA oferece para 
o ano lectivo de 2008 / 2009. 

Neste ano, são 26 os cursos intensivos de curta duração 
oferecidos (10 da área de Electrónica e Automação, 10 da de 
Informática de Gestão, 3 da de Tecnologia dos Processos 
Químicos e outros 3 de Construção e Engenharia Civil). 
Todos eles se encontram inseridos no Catálogo Nacional das 
Qualificações, conferindo, individualmente, certificados 
reconhecidos para validação de competências.  

Mais informações sobre os mesmos poderão ser 
consultadas em www.etla.com.pt. 

 
 
  

3 – ENTREGA DOS DIPLOMAS AOS FORMANDOS DO CURSO INT ENSIVO 
DE ANÁLISES QUÍMICAS DA SONANGOL 

 
No passado dia 21 de Novembro de 2008 realizou-se a Festa de Entrega 

dos Diplomas à primeira turma de trabalhadores da SONANGOL a ter 
terminado o seu Curso Intensivo de Análises Químicas na ETLA.  
 

Numa festa organizada pela DEFT PT, 
os nove formandos de Análises Químicas 
receberam os seus Diplomas e 
despediram-se com alegria dos 
professores que os acompanharam ao 
longo dos últimos meses. De ambas as 
partes, a avaliação foi bastante positiva. 

Rui Lafayette, um dos formandos, disse 
que “o fim deste curso representa para 
mim o concretizar de um grande desafio 

que nós tivemos e que nos trará algum 
benefício, de forma tanto profissional 
como social.”, acrescentando ainda “Nós 
tivemos cá a parte teórica conciliada com 
a parte prática; quando existe esta 
sincronização, acho que é uma mais-
valia.”. 

Legenda: 

Diplomados do Curso de Análises Químicas com 

alguns colegas do Curso de Instrumentação 

Industrial 
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Victor Silva, director da DEFT PT, indicou que “o feedback que tenho da 

parte dos professores e dos próprios alunos, é que os objectivos teóricos foram 
conseguidos.”. 

 
Para estes formandos, chegou então a altura da despedida, do regresso a 

casa e à família e do início do aplicar dos conhecimentos aqui adquiridos nos 
seus postos de trabalho. Para os restantes 12 continua ainda a ser leccionado 
o Curso de Instrumentação Industrial, cujo resultado se espera que seja tão 
bom ou melhor que este. 
 
 
 
4 – RECOLHA DE ALIMENTOS  

 
Como já tem vindo a acontecer, entre 

27 de Novembro e 5 de Dezembro de 
2008 foi feita uma recolha de alimentos na 
ETLA, para oferta dos mesmos ao Banco 
Alimentar Contra a Fome de Setúbal. Com 
as dádivas de alunos, professores e 
colaboradores recolheram-se cerca de 31 
kg de comida. 

 
 

 
 
5 – “ON THE WALL”  

 
Desde o início de Dezembro de 2008 que a ETLA conta com um Jornal de 

Parede.  
Sendo de actualização semanal e estando localizado junto ao bar da Escola, 

este não só se destina a todos os alunos, professores e colaboradores da 
ETLA, como também a todos os seus visitantes que por ele se possam 
interessar.  
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Nele, para além de informações 

sobre actividades e acontecimentos 
da Escola e da comunidade 
envolvente, podem-se adquirir 
conhecimentos diversos sobre as 
últimas inovações tecnológicas ou 
diversos tipos de curiosidades. Este 
conta ainda com uma “Bolsa de 
Emprego”, onde semanalmente é 
apresentada uma selecção das 
ofertas de emprego em vigor, e com 
uma secção de “Opinião”. 

 
A ETLA gostaria de vos convidar a enviar as vossas ofertas de emprego e 

formação, assim como as vossas opiniões para: catarina.fontinha@etla.com.pt. 
 

 
 
6 – FESTA DE ENTREGA DOS DIPLOMAS  

 
Ocorreu no passado dia 18 de Dezembro de 2008 a Festa de Entrega dos 

Diplomas aos alunos que terminaram o seu curso no ano lectivo de 2007 / 
2008.  

 

Legenda: 

Alguns diplomados de 2007 / 2008 com os respectivos professores. 
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No total, foram entregues 46 diplomas: 14 a alunos de Mecatrónica, 8 a 

alunos de Electrónica, Automação e Instrumentação, 13 a alunos de 
Informática de Gestão e 11 a alunos dos cursos de Química Tecnológica 
(Análises Laboratoriais e Química Industrial). De todos os alunos diplomados, 
destacou-se o ex-aluno e actual estagiário de Informática de Gestão Luís 
Costa, que tendo sido o melhor aluno da escola recebeu o Diploma de Mérito 
do Ministério de Educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:  

Luís Costa acompanhado do seu Coordenador de Curso, actual Orientador de Estágio, Paulo Mesquita. 

 
O futuro destes diplomados está já decidido: enquanto uns optaram por 

continuar com os seus estudos a nível académico, outros decidiram enveredar 
já pelo mundo do trabalho.  

Como de costume, a ETLA ficou com os CV’s de todos estes alunos, 
estando disponível para os direccionar para ofertas de emprego adequadas. 
 
 
 
 
7 – PRÉMIO AICEP GLOBAL PARQUES  

 
Os melhores alunos finalistas de cada curso em 2007 / 2008 viram, também 

na Festa de Entrega dos Diplomas, o seu esforço recompensado com a 
entrega do prémio da AICEP Global Parques. 
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Legenda:  

Os premiados do AICEP Global Parques com a Dra. Isabel Cardoso e o Dr. Joaquim Marques, Director da ETLA 

 
João Martins, de Mecatrónica; Fábio Falcão e Filipe Marinheiro, de 

Electrónica, Automação e Instrumentação; Luís Costa, de Informática de 
Gestão; Cheila Gomes, de Análises Químicas; e Mónica Carpinteiro, Diana 
Soares e Hugo Paulo, de Química Industrial, receberam da Dra. Isabel 
Cardoso, Directora de Marketing da AICEP Global Parques, os diplomas de 
premiados equivalentes a um prémio de 3.000 € para repartir entre todos. 
 
 
 
8 – COLABORADOR(A) DO ANO – SISTEMA DE GESTÃO DE QU ALIDADE 

 
Ainda nesta festa foi entregue o prémio de “colaborador do ano” à pessoa 

que mais se distinguiu em 2007 / 2008. 
 

 
Conceição Diamantino, Professora e 

Directora Administrativa, Financeira e de 
Pessoal, foi eleita pelos colegas que 
integram o Grupo da Qualidade como a 
Colaboradora do Ano pelo seu esforço e 
dedicação na aplicação e manutenção do 
Sistema de Gestão da Qualidade da 
ETLA. 
 
 

 
Legenda: Conceição Diamantino e Eng. Varela Cid, Gestor da Qualidade da ETLA 

 


