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Autoeuropa quer produzir viaturas para GNR e PSP

Fátima Brinca

A maior fábrica de automóveis lusa, a Autoeuropa, pretende aumentar as
suas vendas em Portugal. Assim, depois da produção de carros
especiais como ambulâncias e táxis, a unidade palmelense aposta agora
num novo desafio: Fabricar carros para a GNR e PSP. A revelação foi
feita pelo director-geral da Autoeuropa, Emílio Saenz, que admitiu que os
próximos três anos ainda "vão ser difíceis", embora tudo "aponte para
que o volume de produção cresça nos anos seguintes".Emílio Saenz
considera que a Autoeuropa "é uma das empresas mais modernas a
funcionar em Portugal" e tudo "aponta para um futuro promissor, com a
fábrica a poder atingir valores significativos de produção". O responsável
acredita que, se tudo "correr dentro do previsto, até 2008, a fábrica vai
manter a produção do Volkswagen Sharan, do Seat Alhambra, do
Volkswagen Eos e do novo modelo desportivo que será lançado dentro
de dois anos". Para o director-geral, "vão ser feitos esforços no sentido
de continuar a aumentar o volume de produção nos anos seguintes",
mas não deixa de reconhecer, que o mercado automóvel "é instável e
tudo vai depender do comportamento comercial dos novos modelos e do
trabalho efectuado pela empresa para se tornar cada vez mais
competitiva dentro do grupo Volkswagen". O responsável da empresa
revela que continua "a ter como uma das principais preocupações a
formação dos futuros profissionais que irão enfrentar o mercado de
trabalho nos próximos anos" e faz questão de lembrar: "O trabalhador
luso é motivado, mas o mercado necessita de mão-de-obra qualificada,
em especial no ramo automóvel". Neste sentido, sublinha, nasceu, em
parceria "com a Bosch, a Siemens e a Câmara de Comércio Luso-Alemã,

a Academia de formação para a Indústria, com o objectivo de

formar profissionais à altura dos novos desafios".




