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O Centro Profissional da Indústria da Cortiça (Cincork) tem
vindo a desenvolver uma oferta formativa de valor acrescen-
tado, essencial ao desenvolvimento sustentável, não só da
indústria da cortiça mas, também, do concelho de Santa Ma-
ria da Feira e da região do Entre Douro e Vouga.

No que concerne ao ano 2010, frequentaram o Centro cer-
ca de 8.000 pessoas, em acções de formação e em processo
de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competên-
cias (RVCC), perfazendo um total de cerca de 300 mil horas
de volume de formação.

Por detrás destes resultados, consideramos que o esfor-
ço empreendido pelas empresas e a confiança depositada
pelos diferentes intervenientes na acção implementada
pelo Cincork combinam-se para criar contextos propícios
ao desenvolvimento da iniciativa, cooperação e aprendi-
zagem permanente.

Nesta perspectiva, parece-nos oportuno salientar que
existe da parte do Centro um empenho acrescido para res-
ponder às expectativas dos diferentes públicos-alvo (jovens,
desempregados e activos), traduzido no desenvolvimento de
acções de formação que incidem na Aprendizagem, na Edu-
cação e Formação de Adultos e na Formação Modular, aten-
dendo às exigências requeridas de polivalência, responsabi-
lização, comunicação e trabalho em equipa.

Paralelamente, relevamos que o processo de RVCC, cor-
porizado na Iniciativa Novas Oportunidades, tem vindo a
constituir uma “porta de entrada” dirigida a todos aqueles
que pretendem melhorar as suas qualificações escolares e
profissionais. Dentro deste quadro, os Centros Novas Opor-
tunidades do Cincork certificaram 609 adultos de nível bási-
co e secundário no mesmo período em análise.

De facto, é opinião alargada das empresas que uma parte
significativa dos activos que frequentaram acções de forma-
ção e/ou concluíram o processo de RVCC revelam uma maior
abertura ao conhecimento e uma maior disponibilidade para
aprender, a par de uma maior auto-estima e auto-confiança
que marcam positivamente a sua atitude no trabalho.

Efectivamente, as empresas necessitam, cada vez mais,
de profissionais qualificados, com atitudes renovadas, ga-
nhando em dinamismo, em capacidade de adaptação e de
resposta ao ambiente competitivo.

Neste contexto, o Cincork iniciou quatro acções que in-
tegram 48 empresários ao abrigo da Iniciativa Formação
para Empresários, a qual tem por objectivo o desenvolvi-
mento de competências de gestão, modernização e inova-
ção das empresas.

Será, pois, com uma atitude positiva e construtiva que va-
mos continuar a dar o nosso melhor, a ser mais ambiciosos
nos nossos objectivos e a exigir mais de nós próprios, sendo
este o melhor caminho para podermos responder à crescente
internacionalização das empresas, à rápida evolução tecno-
lógica e a novas competências relacionais. ■
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Coluna do sector corticeiro

Cincork recebeu
oito mil formandos
Formação decorreu ao longo de 300 mil horas e envolveu
empresas e agentes ligados ao Centro Profissional do sector.

O Cincork iniciou quatro acções que
integram 48 empresários ao abrigo
da Iniciativa Formação para
Empresários, a qual tem por objectivo
o desenvolvimento de competências
de gestão, modernização e inovação
das empresas.


