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CAPACITAÇÃO DO SETOR DE FUNDIÇÃO:

A TRANSIÇÃO PARA UMA ECONOMIA
CIRCULAR E DIGITAL
O projeto Capacitação do Setor de Fundição: a transição para uma economia circular e digital visa o
aumento da competitividade do setor através do reforço da capacitação empresarial e da qualificação dos
seus ativos em domínios considerados prioritários.

PILAR 1 - CAPACITAÇÃO - BOAS PRÁTICAS E QUALIDADE DE GESTÃO

Este pilar pretende capacitar os quadros de topo das empresas de
competências de gestão, tendo por base exemplos do setor da Fundição e/ou
fora deste, que apresentem níveis de competitividade e de organização dos
seus processos que possam servir de referência. Pretende assegurar a
sustentabilidade do setor de acordo com as mudanças de enorme impacto
na indústria, fruto da implementação dos desenvolvimentos tecnológicos aos
quais o setor só poderá responder com sucesso se preparar de antemão os
seus recursos humanos para uma nova realidade, quer em termos de
competências quer em termos de emprego.
A Associação Portuguesa de Fundição, em parceria com a Universidade
Católica, organizou uma ação de partilha de informação e de sensibilização
sobre a vantagem, ou necessidade, de adoção de determinadas práticas de
gestão. Esta ação, destinada a gestores de topo das empresas, teve lugar no
passado mês de outubro 2021, com a presença de 12 dirigentes.
Nesta sessão, muito participada pela audiência, foi possível, recorrendo a dados de instituições internacionais credíveis,
confrontar os participantes com a relação que é possível estabelecer entre a qualidade da gestão e os indicadores de
desenvolvimento dos países e das empresas.
Após a referida sessão de sensibilização, serão realizadas ações de demonstração, que terão um número limite de
participantes em que serão visitadas três empresas que, pelo seu trajeto e pelo que conseguiram alcançar, são
consideradas casos de referência, sendo uma do setor de fundição e duas de setores diversos.
Deste pilar, e em sequência do Plano Estratégico para o setor, elaborado em 2018, resultará um Manual de Capacitação
e de Boas Práticas e Qualidade de Gestão, num processo que terá um cunho fortemente pragmático, envolvendo
diretamente as empresas do setor na sua elaboração, e em que as conclusões das diversas ações dinamizadas,
alimentarão e ilustrarão, um repositório crítico da evidência adquirida que se quer direcionado para as suas
necessidades.
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