
ROTEIRO DE INVESTIMENTO NO CONCELHO

Criados 1700 empregos em Viseu nos últimos cinco anos
Foram criados 1700 pos

tos de trabalho no concelho

de Viseu em pouco mais de
quatro anos e meio referiu
Almeida Henriques presiden
te do Município na passada
sexta feira 1 de fevereiro no
âmbito da assinatura do pro
tocoloco que formalizou a ins
talação de um Centro de Con
tacto Contact Center CUF
no concelho No imediato 40
postos de trabalho já estão a
operar em instalações provi
sórias A mudança para o cen
tro de competências Vissaium
XXI vai admitir a contratação
de mais 90 profissionais per
mitindo aumentar o número

para 130
De acordo com Inácio

Almeida e Brito administra
dor da José Mello Saúde já es
tão a trabalhar na CUF Viseu

200 pessoas de forma direta
estando próximas das duas
centenas as pessoas que indi

retamente trabalham regular
mente com aquela instituição
privada de saúde

Depois da assinatura do
protocolo que juntou Almeida
Henriques Inácio Almeida
e Brito Gonçalo Marcelino
administrador da CUF Viseu
e ainda José de Arimateia do
Grupo Visabeira o autarca
viseense enfatizou que se a
CUF não tivesse encontrado o

ambiente adequado para a ins
talação de primeiro o hospi
tal e agora este contact cen
ter não o teria feito Portanto
diria que este segundo contra
to é a prova de que Viseu é um
destino de investimento e um

concelho que acarinha os seus
investidores

O presidente da Câmara
Municipal recordou que este
protocolo torna ainda mais
visível a redução da taxa de
desemprego no concelho
Temos ainda uma carteira de

desempregados que queremos
converter para novas áreas e
está em curso com o Institu

to de Emprego e Formação
Profissional um curso de for
mação para licenciados para a
área das tecnologias de infor
mação para ajustarmos às no
vas necessidades do mercado
apontou
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Apesar da tempestade He
lena que assolou a madrugada
e o dia 1 de fevereiro provo
cando queda de chuva grani
zo e vento forte entre outros
o roteiro de investimento no

concelho foi mantido com vi
sitas programadas a duas em
presas locais que foram apoia
das pelo programa camarário
Viseu Investe Tratam se da

empresa Shinepolis SA Ar

mando Grilo Unipessoal em
Póvoa de Calde que investiu
1 1 milhões de euros e criou
cinco postos de trabalho e ain
da da empresa Almeida Cunha

Chaves em Cavernães que

tem em curso um investimen

to de 1 3 milhões de euros no
processo de inovação produti
va Em cada uma delas foram

formalizardas as assinaturas

dos respetivos protocolos
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