Portugal Inovador
internacionais das profissões, onde
têm acumulado diversas medalhas e
certificados de excelência.
Para o futuro, António Caldeira
sublinha que “os planos do CEPRA
estão a melhorar sempre, sem nunca
cristalizar e mantendo sempre a capacidade de sermos nós o referencial
do setor”.

Este Centro está inserido na rede
de centros setoriais geridos pelo
Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP). Como elemento distintivo, tem o facto de ser, ao contrário
de outros, uma entidade de gestão
participada, ocupando o seu Conselho de Administração representantes
do IEFP e também das associações
patronais do setor.
António Caldeira salienta que
este aspeto é uma garantia de que “o
que o Centro faz tem o carimbo dos
representantes da atividade, e que
o que estamos a fazer é algo que
realmente interessa ao setor”. O CEPRA é, atualmente, a entidade mais
relevante a nível nacional na formação
em Reparação Automóvel. Pode ser
encontrado na sua sede, em Lisboa,
e também na sua delegação no Porto.
Para além disso, tem a capacidade de
desenvolver itinerância pela generalidade do território nacional, marcando
presença onde tal seja necessário.
A sua oferta formativa tem como
dois pilares a formação inicial e a
formação de ativos, estando a larga
maioria da sua ação dirigida à segunda categoria mencionada. Em média,
é frequentado por 5 mil formandos,
que são atraídos pelo “nome que o
CEPRA conquistou neste mercado”.
O diretor afirma convictamente que
“há diferenças entre um formando do

CEPRA e um que seja proveniente de
outra organização”. Entre os fatores
que têm permitido essa valorização,
está a aposta “numa formação muito
prática”, suportada “por uma grande
quantidade de equipamentos” e pelas
parcerias alimentadas com as diversas entidades, públicas e privadas,
do mundo automóvel. Deste modo, a
elevada preparação e a consequente
boa receção pelo mercado de trabalho
resultam em índices de empregabilidade que estão muito próximos da
plenitude.
Também como prova do valor dos
seus formandos, estão as participações nos campeonatos nacionais e

Estivemos em diálogo com
António Caldeira, diretor do
Centro de Formação Profissional
de Reparação Automóvel, que nos
elucidou acerca do funcionamento
da instituição.
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