
Grupo investe mais
de dois Milhões
Esgueira Wpart lançou ontem a primeira pedra das novas
instalações numa área de expansão da cidade

INVESTIMENTOS As novas

instalações do grupo Wpart
são umdos vários investimen

tos públicos e privados espe
rados para a área a nascente
da estação de Aveiro congra
tulou se o presidente da Câ
mara que se associou à ceri
mónia de lançamento da pri
meira pedra do edifício Actual
mente existe a noção errada
que Aveiro acabana estação
o que tem sido contrariado
graças a diversos projectos já
executados e a outros planea
dos para o local frisou o au
tarca

Também à boleia da revisão

do Plano Director Municipal
actualmente em curso daqui
a dois anos aquele espaço da
cidade terá uma vida forte e

intensa Segundo o líder do
município hávários projectos
nas áreas da habitação ou do
comércio emfase de negocia
ção de terrenos e de licencia

mento na Câmara O futuro

hospital do grupo Trofa Saúde
está licenciado embora o ar
ranque da construção inicial
mente previsto para Setembro
passado tenha sido adiado
paradataaanunciarproxima
mente e umanovaclínicaden
tária em Esgueira esteja na ca
lha para ser inaugurada
Há também investimentos

públicos em preparação Den
tro de poucas semanas será
lançado o concurso para a
construção de um parque de
estacionamento com capaci
dade para 300 viaturas entre
automóveis e auto caravanas

o espaço será de uso gratuito
e custarámeiomilhão de euros

aos cofres da autarquia adian
tou Ribau Esteves que desta
cou ainda o bom funciona

mento do recém inaugurado
em Maio Terminal Rodo

viário responsável pela criação
de uma novacentralidadeRC

O grupo aveirense Wpart vai
investir 2 3 milhões de euros
naconstrução de umnovoedi
fício na freguesia de Esgueira
que irá funcionar como sede
de duas das suas empresas
com instalações actualmente
dispersas pelos concelhos de
Aveiro e de Ílhavo A primeira

pedra do futuro imóvel na Rua
das Cardadeiras foi lançada
ontem na presença do presi
dente daCâmara deAveiro Ri
bau Esteves que assinalou o
contributo deste investimento

privado para a expansão da
cidade para a zona a nascente
da estação de caminhos de
ferro ver caixa
O novo edifício vai acolher a

Wavecom e a GoContact em

presas especialistas em enge
nharia de comunicações que
empregam actualmente 100
trabalhadores De acordo com

o administrador Nuno Mar

ques a expectativa do grupo
Wpart é chegar rapidamente
aos 150 funcionários sendo
que as futuras instalações aju
darão ao desejado crescimen

¦¦ to Cerca de 80 por centodos
quadros do grupo são enge
nheiros de comunicações e
software eo recrutamento des

tes profissionais é cada vez
mais complicado afirmou on
tem na cerimónia

O grupo empresarial avei
rense tem registado um cres
cimento contínuo e 2018 pre
para separa sero melhor ano
de sempre Aestimativa é atin
gir os 20 milhões de euros de
facturação em2020 acrescen
tou NunoMarques
A construção da nova sede

implica uminvestimento de 23
milhões de euros e deverá es
tar concluída em Outubro de

2019O terreno dispõe deuma
área total de quase 3 500 me
tros quadrados sendo que a
área de construção supera os
2 500 metros quadrados com
uma cobertura ajardinada O
projecto prevê ainda um par
que de estacionamento com
mais de 60 lugares
AWavecom é uma empresa

de engenharia especializada
em comunicações wireless
comumaforte componente de
integração e desenvolvimento
No mercado desde 2000 já
implementoumais de 2000 li
gações emquatrocontinentes
A GoContact iniciou a sua ac

tividade no mercado das co

municações em 2008 então
com a designação de GoWire
less Neste momento é uma

empresa especializada em so
luções integradas de Contact
Center trabalhando já com
mais de 150 operações dos
mais diversos sectores Umdos

objectivos é reforçar a suapre
sença no mercado espanhol
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