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Com o objetivo de satisfazer
as necessidades dos
seus clientes, o Centro
de Formação Profissional
para a Indústria Cerâmica
(CENCAL) veio contribuir
para a qualificação
profissional no setor da
cerâmica para a indústria
nacional.

A referência formativa
para o setor da

Cerâmica
Fundado em 1981, têm como
outorgantes o IEFP, a Associação Portuguesa de Cerâmica e
Cristalaria (APICER) e a Associação Empresarial da Região
Oeste ( AIRO).
À conversa com Ana Maria
Bica (Diretora) e com Pedro
Paramos (Diretor de Formação),
fomos ao encontro desta entidade, que tem como principal missão a valorização dos recursos
humanos e das empresas, com
um especial destaque para o
setor da Cerâmica e, mais recentemente, desde o ano de 2011,
para o setor do Vidro.
A indústria cerâmica, como
outros setores tradicionais, sofreu com a crise mas soube dar
a volta por via da qualidade e da
tecnologia, conforme nos diz Ana
Maria Bica. Fundamentando,
salienta que “foi no ano passado
que obtivemos a melhor receita
de exportações na indústria
cerâmica”.
Com a estratégia de trazer
novos e mais clientes para a
cerâmica portuguesa, a Apicer
conseguiu negociar uma moratória, para diminuir a importação
de loiça do Médio-Oriente, por

questões de venda abaixo de
custo. Esta ação pesou na recuperação e na criação de novas
dinâmicas de exportação.
Atualmente, o centro de formação está a fazer um grande
esforço para relançar novos
cursos de cariz industrial, nomeadamente técnicos de cerâmica e entre outros “porque,

efetivamente, temos a
noção de que é uma necessidade das empresas,
que cada vez mais estão
a aumentar a procura de
técnicos qualificados”,
afirma Pedro Paramos.
Esse crescimento, no entanto, convive com uma
dificuldade em recrutar
novas pessoas para esta
indústria. Sendo um sector com uma imagem de
actividade tradicional,
não está entre as principais prioridades dos
jovens no que respeita à
formação, no entanto a
Industria cerâmica actual
é uma actividade que
incorpora tecnologia de
ponta, inovação e design,
oferecendo uma alta empregabilidade.
Para o futuro, o CENCAL tem como plano a
construção de um polo,
na zona centro (entre
Aveiro e Coimbra), para
dar uma melhor resposta às empresas que se
situam mais a norte do
país.

