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ANA AGUILAR FRANCO F UNDADORA 
E DIRETORA PEDAGÓGICA 

SALA [MULA - CENTRO DE FORMAÇÃO E ENSINO 

LÍNGUAS E CULTURA 

A ABRIR HORIZONTES 
O Centro de Formação e Ensino 

Sala d'aula organiza cursos 

regulares e ã medida dos 

objetivos dos seus formandos. 

Centrada no ensino de línguas 

e respetivo enquadramento 

sociocultural, o instituto valoriza 

os recursos humanos com 

ferramentas que facilitam a 

mobilidade pessoal e profissional. 

N
uma época em que a mo-

bilidade profissional e o 

relacionamento intercul-

tural são cada vez mais 

intensos, saber línguas e conhecer 

as particularidades socioculturais 

de outros países são ferramentas 

indispensáveis. Por isso. Ana Aguilar 

Franco criou a Sala d'aula, um cen-

tro de formação e ensino que. des-

de 2007. vem ajudando a alargar os 

horizontes profissionais e pessoais 

de colaboradores de todo o tipo de 

empresa. 

ENSINAMOS 
MANDARIM 
A ADULTOS 
E CRIANÇAS 

Com professores nativos e bilingues. 

este centro de formação com instala-

ções em Lisboa e no Porto não limita o 

ensino de uma língua à expressão oral 

e escrita. No entender de Ana Aguilar 

Franco, fundadora e diretora pedagó-

gica, um profissional expatriado que 

conhece os usos e costumes do país 

para onde vai trabalhar 'leva na ba-

gagem uma mais-valia que faz toda 

a diferença". Doutorada em Literatura 

e Cultura e investigadora na Universi-

dade de Lisboa. Ana sabe do que fala. 

mas prefere dizer que os seus clientes 

são quem melhor dá a conhecer a sua 

empresa. Entre eles estão organiza-

ções como a Zurich, a Marinha Portu-

guesa, a Ballo, a AICEP e o Instituto Su- 

perior de Agronomia, entre outros. que 

confiam à Sala d'aula a preparação dos 

seus colaboradores que se aventuram 

por terras desconhecidas. O intuito é a 

valorização da qualidade da prestação 

dos seus profissionais, para a melhor 

representação da empresa a nível na-

cional e internacional. 

FLEXIBILIDADE 
É UM PONTO FORTE 
"Criamos cursos à medida das ne-

cessidades. Podemos preparar chi-

neses para trabalharem em Portugal 

e portugueses que vão exercer a sua 

atividade nos mais diversos pontos 

do planeta". Conta que a Sala d'aula 

já organizou cursos de quase todas 

as linguas, do inglês ao russo, pas-

sando pelo alemão, coreano. japonês 

e mandarim, sempre ajustados a 

cada cliente. Também prepara es-

tudantes para exames nacionais e 

internacionais, incluindo de admissão 

a universidades estrangeiras. Na área 

do Desenvolvimento Pessoal, oferece 

cursos de coaching e programação 

neurolinguística. Tanto "Iniciação ao 

Coaching" como "Programe-se para 

Comunicar Eficazmente". ou "Pro-

grame-se para o Sucesso" são cursos 

com bastante aceitação. Entre as so-

luções criadas à medida do cliente é  

de realçar a parceria com a empresa 

alemã Connect Medical na formação 

linguística de Alemão para a área da 

saúde e os cursos que, como mem-

bro da Associação da Hotelaria de 

Portugal. organiza para profissionais 

do turismo. Recentemente foi criada 

uma formação para um grupo de co-

laboradores do Hotel Intercontinental, 

que passaram a comunicar e a rece-

ber melhor os turistas chineses. 

Por outro lado. a Sala d'aula tam-

bém toma a iniciativa sempre que 

surge uma oportunidade. E o caso 

das aulas de chinês para crianças. 

"Neste momento já estamos a en-

sinar mandarim em várias escolas 

de Lisboa e Porto", diz a responsá-

vel do instituto, que disponibiliza 

ainda serviços de tradução e de 

apoio ao Ensino Básico. Secundá-

rio e Superior. 
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