NOTA DE IMPRENSA
Lisboa, 26 de julho de 2017

OS PROGRAMAS MASTER DO CESIF CERTIFICADOS PELA DGERT

A partir do ano letivo 2017/2018, todos os Programas Master do CESIF serão
certificados pela DGERT.

O CESIF, Centro de Estudos Superiores da Indústria Farmacêutica, foi reconhecido
enquanto entidade formadora com competências, meios e recursos nas áreas da Saúde,
Ciências Farmacêuticas, Indústrias Alimentares e Tecnologia dos Processos Químicos
perante a Direção Geral do Emprego e do Trabalho.
A entidade demonstrou possuir uma estrutura organizativa sólida, com uma estratégica
de atuação bem definida e sustentada assim como um extenso e qualificado corpo de
formadores. O DGERT sublinha que, face à sua dimensão e contexto de intervenção, o
CESIF define e adequa corretamente a suas práticas formativas.
Para além do diploma emitido pelo CESIF, reconhecido perante as principais instituições
de cada uma das áreas, os alunos terão assim a oportunidade de ver a sua formação
reconhecida internacionalmente através do Certificado de Formação Profissional
inserido no Sistema Nacional de Certificações, que permite o reconhecimento de
competências adquiridas durante o Master.
A Direção de Serviços de Qualidade e Acreditação (DSQA) constitui uma unidade
orgânica nuclear da Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT)
com competência específica de gestão do Sistema de Certificação de Entidades
Formadoras, que tem como missão contribuir, através da avaliação rigorosa das práticas
pedagógicas, para o incremento da qualidade da formação profissional em Portugal.

Sobre o CESIF:
O CESIF (Centro de Estudos Superiores da Indústria Farmacêutica) nasceu em 1990
em Madrid e dispõe de serviços de formação, consultoria e soluções empresariais para
os sectores Farmacêutico, Parafarmacêutico, Alimentar, Cosmético, Biotecnológico e
Químico, a nível ibérico.
Já formou mais de 6.300 profissionais que se encontram incorporados nas principais
indústrias nas áreas e sectores de atividade e distribuídos por vários países
reconhecedores da sua formação.

Mais informação em:
http://www.cesif.pt
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