CONGRATULAÇÃO
CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS COMO FATOR DE VALORIZAÇÃO DOS CIDADÃOS
A aprendizagem ao longo da vida é uma das mais notáveis capacidades dos seres
humanos. Por contingências várias, milhares de pessoas foram forçadas a abandonar
a escola prematuramente, dedicando-se em exclusivo ao trabalho e à família.
Em 2007, o Estado Português implementou um plano de formação contínua de adultos
e criou planos alternativos para os jovens estudantes que não encontravam motivação
na escola pública e cujo desinteresse se traduzia em falta de aproveitamento.
Com o apoio de fundos comunitários, através do Quadro de Referência Estratégico
Nacional (QREN) e do Programa Operacional do Potencial Humano (POPH) foram
criados os Centros de Novas Oportunidades (CNO). O CNO de Benavente, funcionou
até Dezembro de 2011, e do Instituto de Educação e Formação do Sorraia está em
funções desde 2007 em Salvaterra de Magos e Coruche. Os CNO acolheram milhares
de pessoas que tiveram a oportunidade de certificar e revalidar as suas competências,
muitas vezes desprezadas, ignoradas ou subvalorizadas.
Os Centros de Novas Oportunidades em conjunto com as juntas de freguesias,
associações locais, empresas e outras instituições, desafiaram milhares de pessoas a
certificarem as suas competências e a obterem desta forma certificados do 9º e 12º
ano.
Nos últimos cinco anos, cerca de 3000 munícipes do concelho de Benavente, dos 18
aos 91 anos, participaram neste processo motivador para uma aprendizagem
permanente que lhes permitiu adquirir novos conhecimentos e competências, melhorar
a autoestima e por conseguinte a motivação para o desempenho das suas funções.
Alguns formandos que concluíram com aproveitamento o 12º ano, continuaram os
seus estudos no Ensino Superior e conseguiram concluir com aproveitamento
licenciaturas e mestrados.
Neste processo de certificação de competências, dezenas de formandos descobriram
as virtudes do associativismo, do voluntariado e aprenderam a partilhar
conhecimentos, experiências e saberes e a colocá-los ao serviço das comunidades
onde vivem.
Pelos considerandos anteriores, reunida em sessão ordinária em 27 de junho de 2012,
a Assembleia Municipal de Benavente congratula-se com o sucesso dos Centros de
Novas Oportunidades de Benavente e do Instituto de Formação do Sorraia, cujas
valências de Salvaterra de Magos e Coruche acolhem formandos do concelho de
Benavente e incentiva a direção, técnicos e formadores a continuarem esta missão
nobre de qualificar para a vida.
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Considerando as alterações preconizadas pelo Ministério da Educação em relação à
certificação de competências, a assembleia exorta a que sejam feitos todos os
esforços no sentido de manter esta mais valia para os cidadãos e para as
comunidades porque considera que a aprendizagem ao longo da vida, vertida nos
novos Centros de Recurso em Conhecimento, é um complemento da oferta da escola
pública e um fator de valorização das pessoas.
Esta congratulação depois de aprovada deve ser enviada ao Centro de Novas
Oportunidades do Instituto de Educação e Formação do Sorraia, Agência Nacional
para a Qualificação e o Ensino Profissional IP, Presidente da Assembleia da
República, Grupos Parlamentares, Ministro da Educação e Presidente da República.
Deve ainda ser enviada aos órgãos de comunicação social locais, regionais e
nacionais para divulgação.

Benavente, 03 de julho de 2012
Assembleia Municipal de Benavente
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