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A	 Inforpreparação	um	projeto	de	vida	que	transformou	a	vida	de
muita	gente
	
"Para	 quem	 não	 me	 conhece,	 sou	 Adelaide	 Teixeira,	 e	 sou	 a	 CEO	 da
Inforpreparação,	 empresa	 que	 fundei	 há	 mais	 de	 18	 anos.	 Escrevo-vos	 estas
breves	 palavras,	 na	 primeira	 pessoa,	 com	 o	 objetivo	 de	 dar	 a	 conhecer	 um
pouco	do	trabalho	desenvolvido	ao	longo	dos	mais	de	18	anos	de	existência	do
meu	projeto	empresarial	e	projeto	de	uma	vida.
A	 missão	 da	 Inforpreparação	 é	 “Potenciar	 o	 capital	 humano	 das	 pessoas	 e
organizações”,	transformando	e	provocando	mudanças	na	vida	de	muita	gente,
de	muitos/as	formandos/as	que	passaram	por	nós,	aos/às	quais	demos	o	nosso
melhor,	para	ajudá-los/as	a	potenciar	as	suas	competências,	capacitando-os/as
de	ferramentas	escolares,	sociais	e	profissionais,	de	forma	a	poderem	singrar	na
vida.	Esse	é	o	nosso	desígnio!
A	todos/as	os/as	mais	de	19.000	formandos/as	o	meu	muito	obrigada!	A	todas
as	 mais	 de	 50	 organizações	 públicas	 e	 privadas,	 endereço	 um	 abraço	 de
agradecimento	pela	confiança	depositada	em	mim	e	na	minha	equipa.		
Por	 último,	 à	 minha	 equipa,	 com	 quem	 vivi	 muitas	 aventuras,	 desafios,
dificuldades,	 oportunidades	 e	 concretizações,	 a	 mensagem	 que	 deixo	 é	 que
conto	 convosco,	 com	 a	 vossa	 dedicação,	 profissionalismo,	 empenho,	 paixão	 e
resiliência,	 para	 dar	 continuidade	 ao	 trabalho	 realizado	 e	 para	 os	 desafios	 e
projetos	que	se	avizinham.
Desejo	a	todos/as	um	Feliz	Natal	e	um	Próspero	ano	de	2022,	com	muita	saúde
e	sucessos	pessoais	e	profissionais.

	
Um	abraço	amigo"

	
Diretora	Geral,	Drª.	Adelaide	Teixeira
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Campanha	de	Angariação	de
Brinquedos

Iniciamos	 no	 passado	 dia	 24	 de	 novembro,	 uma	 campanha	 solidária	 de

recolha	de	brinquedos.	O	objetivo	desta	iniciativa	será	recolher	brinquedos	e
dar-lhes	uma	nova	vida,	um	novo	lar.	Todos	os	brinquedos	serão	doados	a	uma
instituição	de	solidariedade	social	para	crianças.
A	campanha	irá	decorrer	até	ao	dia	17	de	Dezembro	e	contámos	com	o	apoio
de	todos.	Um	pequeno	gesto	pode	fazer	uma	grande	diferença	no	Natal	destas
crianças.	

Nova	Identidade	Corporativa
Novembro	foi,	também,	um	mês	de	mudança	para	a	Inforpreparação.	Depois	de
18	anos	decidimos	que	estava	da	hora	de	apresentar	uma	nova	imagem,	mais
jovem	e	mais	de	encontro	com	o	nosso	público	e	com	os	nosso	princípios.
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Ofertas	Educativas	/	Formativa
Em	2022	iremos	iniciar	novas	turmas	para	os	cursos	de	aprendizagem.	Consulta
todas	as	ofertas	que	temos	para	disponíveis.

Consulta	todas	as	ofertas
disponíveis	que	temos	para	ti

Testemunho

"No	meu	percurso	na	Inforpreparação,	cresci	imenso,	tanto	a	nível	pessoal	como
profissional.	 Só	 tenho	a	agradecer	a	 todas	as	pessoas	que	cá	 trabalham,	pela
ajuda	que	me	deram,	foram	excelentes	a	todos	os	níveis."
	

Formanda	do	Curso	de	Rececionista	de	Hotel,	Daniela	Gonçalves

Notícias

Lançamento	 do	 Programa	 Qualificação	 para	 a
Internacionalização

Realizou-se	no	dia	29	de	novembro,	a
Sessão	de	Lançamento	do	“Programa
Qualificação	 para	 a
Internacionalização”,	 no	 Auditório	 do
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Parque	de	Exposições	de	Aveiro.

Este	 Programa	 visa	 o	 desenvolvimento	 em	 Portugal	 das	 micro,	 pequenas	 e
médias	 empresas	 (PME),	 através	 do	 reforço	 de	 competências	 dos	 seus
profissionais,	nos	domínios	da	 internacionalização	e	do	comércio	 internacional.
Com	 esta	 iniciativa,	 pretende-se	 lançar	 a	 primeira	 ação	 de	 formação	 do
“Programa	Qualificação	para	a	Internacionalização”,	promovida	pelo	Instituto	do
Emprego	 e	 Formação	 Profissional	 (IEFP),	 em	 parceria	 com	 a	 Agência	 para	 o
Investimento	e	Comércio	Externo	de	Portugal	(AICEP)	e	a	Agência	Nacional	para
a	Qualificação	e	o	Ensino	Profissional	 (ANQEP).	Para	a	operacionalização	desta
formação,	foi	integrado	no	Catálogo	Nacional	de	Qualificações	(CNQ),	o	primeiro
percurso	de	formação	“Internacionalização	–	Fundamentos”.	

Instituto
Pluriscosmética
INFORPREPARAÇÃO

No	 dia	 11	 de	 novembro	 tivemos	 o
privilégio	 de	 ter	 nas	 nossas
instalações	da	Maia	duas	 técnicas	do
Instituto	 Pluriscosmética,	 no	 âmbito
do	 evento	 All	 About	 Beauty.	 As
sessões	 tiveram	 como	 objetivo	 a
divulgação	 e	 promoção	 de	 novos
produtos,	 assim	 como	 técnicas	 de
embelezamento	 de	 mãos	 e	 pés,	 e
ainda	tratamentos	de	rosto.

Inforpreparação
Avenida	Dom	Manuel	II	1574,	4470-334,	Maia
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