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Coluna do sector corticeiro

Cincork aposta na
Formação Avançada
para Executivos
Cursos arrancam em Setembro e serão desenvolvidos
em parceria com diferentes universidades nacionais.

O sector da cortiça continua a apostar na formação profissional como uma mais-valia para o desenvolvimento das
empresas e o aumento da competitividade da indústria.
Neste sentido, o Centro de Formação Profissional da Indústria de Cortiça (Cincork) apresentou, recentemente, aos
Empresários e Quadros do Sector da Cortiça o plano para
2012 da Formação Avançada para Executivos, constituído
por três cursos: Gestão Industrial e Energia, Marketing e
Gestão e Ferramentas de Gestão no Sector da Cortiça. Estes
cursos, com início previsto para Setembro, serão desenvolvidos em parceria com a Universidade de Aveiro, a Católica
Porto Business School e a Associação Portuguesa de Certificação, respectivamente.
“O projecto de formação avançada do Cincork visa possibilitar a utilização de novas ferramentas de gestão de pessoas
e processos produtivos, a avaliação de resultados e comunicação com mercados e consumidores, de forma a fomentar
uma maior flexibilização das empresas que lhes permita a
adaptação às constantes mutações dos mercados, alicerçando a sua competitividade”, refere a Directora do Cincork,
Amélia Barros.
Tendo iniciado a sua actividade em 1985, o Cincork foi
oficialmente instituído em Setembro de 1987 por acordo
protocolar entre o Instituto de Emprego e Formação Profissional e a Associação dos Industriais e Exportadores de Cortiça do Norte, actualmente a Associação Portuguesa da Cortiça (Apcor).
Registe-se que o Cincork é a estrutura formativa nacional
de referência na área da cortiça e tem por principais atribuições promover actividades de formação profissional que
contribuam para a valorização dos recursos humanos da indústria da cortiça.
Neste sentido, o Cincork continua a apostar na formação
de jovens, preferencialmente com idade até aos 25 anos, habilitados com o 3º Ciclo do Ensino Básico, que poderão ser
integrados na formação a desenvolver no âmbito do Sistema
de Aprendizagem nível 4 e que confere equivalência ao ensino secundário e qualificação profissional.
Paralelamente realiza cursos de Educação e Formação de
Adultos para desempregados e activos não qualificados ou
com baixos níveis de qualificação profissional, de forma a
conferir-lhes uma dupla certificação de nível 4.
Por outro lado, o Cincork propõe uma oferta formativa
abrangente para activos que laboram nas empresas do sector
da cortiça, a realizar na Região Norte e na Região do Alentejo.
Esta oferta é refletida na modalidade de Formação Modular
Certificada e apresenta-se através de unidades de formação
de curta duração integradas, essencialmente, nos referenciais de Técnico/a de Gestão da Produção da Indústria da
Cortiça (Nível 4), Preparador/a de Cortiça, de Operador/a de
Transformação de Cortiça, e Operador/a de Granulação e
Aglomeração de Cortiça (estes últimos de Nível 2), da área da
cortiça. Salienta-se, ainda, que o Cincork dispõe de um Centro Novas Oportunidades.
Em suma, o Cincork prevê desenvolver, em 2012, cerca de
200 acções de formação, num total aproximado de 250 mil
horas de formação, abrangendo mais de 4000 pessoas. ■
info@apcor.pt

O Cincork prevê desenvolver este ano
cerca de 200 acções de formação,
num total aproximado de 250 mil
horas de formação e abrangendo
mais de quatro mil pessoas.

