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O Centro Novas Oportunidades (CNO) do NERA – Associação Empresarial da Região do
Algarve entregou certificados e diplomas, referentes a processos de nível básico, a cerca de 70
adultos que frequentaram com sucesso o respectivo processo de Reconhecimento, Validação e
Certificação de Competências, em cerimónia que decorreu no passado dia 29 de Outubro,
pelas 19h00m, no Auditório do NERA.
Desde o inicio da sua actividade, em Agosto de 2006, inscreveram-se no Centro Novas
Oportunidades do NERA, 831 Adultos, dos quais:
- 403 Adultos já se encontram certificados;
- 190 Adultos encontram-se, neste momento, a desenvolver o processo de Nível Básico;
- 113 Adultos encontram-se, neste momento, a desenvolver o processo de Nível Secundário.
Para responder à grande procura deste serviço o CNO do NERA tem uma equipa composta por
treze elementos – um director, quatro profissionais de reconhecimento e validação de
competências, seis formadores e duas administrativas – que asseguram o horário alargado do
Centro entre as 9 e as 22 horas.
Nesta ocasião foram também entregues cerca de 19 certificados e diplomas a outros tantos
adultos que frequentaram durante os anos de 2007 e 2008 os cursos de Educação e Formação
de Adultos de Instalação e Operação de Sistemas Informáticos e de Práticas
Técnico-Comerciais.
Conscientes das dificuldades de integração e preparação para o Emprego, os Cursos de
“Instalação e Operação de Sistemas informáticos” e “Práticas Técnico-Comerciais”, visavam
satisfazer as necessidades empresariais diagnosticadas na Região do Algarve, e as
necessidades individuais dos participantes, enquanto factor de evolução no conhecimento,
aquisição de novos conhecimentos ou aperfeiçoamento das competências globais, com o
objectivo de uma maior empregabilidade.
Estes cursos de formação permitiram aos participantes elevar as suas qualificações e a nível
profissional, o reingresso no mundo do trabalho.
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