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Dinâmica, Sonhadora e

Criativa
Nascida na Guarda há 13 anos e inserindo-se
no ramo da formação profissional, a Comunilog
é uma empresa de âmbito nacional, cuja
atividade se encontra distribuída de Bragança
ao Algarve. Numa entrevista com Nuno Silva,
diretor geral, Rui Abreu, diretor de operações,
e Ariana Silva, diretora pedagógica, a Portugal
Inovador ficou a conhecer melhor a identidade
desta empresa.
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A Comunilog é uma empresa certificada em 29 áreas profissionais, sendo que uma delas diz respeito precisamente ao setor
dos transportes. “É uma das mais importantes que a empresa tem.
Fazemos alguma qualificação neste setor e damos resposta pelo
menos a todas as empresas da região”, destaca Nuno Silva. O
peso dos transportes na atividade da Comunilog situa-se numa
percentagem de 15%.
Atualmente, a Comunilog conta com 14 colaboradores e mais
de 300 formadores, sendo reconhecida como uma das 100 melhores empresas para trabalhar devido ao ambiente de motivação
gerado junto da sua equipa, assim como pelo investimento em
ferramentas que facilitam o seu respetivo trabalho.
Com todos os seus cursos devidamente reconhecidos pelo IMT,
conforme salienta Ariana Silva, o
recrutamento dos seus formadores
vai ao encontro dos requisitos desta
mesma entidade. Além disso, todo
este processo é merecedor de
uma especial atenção por parte
dos responsáveis da empresa, na
medida em que constitui um elemento fulcral para a sua distinção
face à concorrência. “Um dos nossos motes passa por fornecer ao
cliente formação de qualidade, e a
formação de qualidade passa pelo
trabalho que oferecemos interiormente mas também pelo trabalho
que o formador desenvolve dentro
da sala de aula, por isso o processo
de recrutamento de formadores é
fundamental e são eles a nossa
cara”, realça Rui Abreu.
A procura constante pela inovação é outra característica essencial
da Comunilog, algo que mantém
através da presença ativa em todas as feiras de formação, nas quais não só dá a conhecer os
serviços oferecidos como também acompanha as novidades do
setor. Em suma, trata-se de uma empresa que tem conseguido
fidelizar clientes à medida que reforça cada vez mais a qualidade
da formação ministrada.

