
Contact Center
da Cuf cria 130
postos de trabalho
Investimento Contrato foi assinado na passada sexta feira
entre o Município de Viseu e a José de Mello Saúde

Daniela Soares Ferreira

A Câmara Municipal de Viseu
e o Grupo José deMello Saúde
assinaram na passada sexta
feira um contrato para a ins
talação de um Contact Center
da CUF emViseu
A assinatura decorreu nos

Paços do Concelho ondemar
caram presença o presidente
daCâmaraMunicipal deViseu
Almeida Henriques e o admi
nistrador da José de Mello
Saúde InácioAlmeida e Brito
Para o administrador da José

de Mello Saúde era impor
tante procurar uma localiza
ção que fosse um reforço da
presença do grupo

Queria agradecer esta dis
ponibilidade e este empenho
que para nós foi fundamental
neste momento disse acres
centando que o contact center
cria de imediato 40 postos de
trabalho quejá estão a operar
em instalações provisórias
Até ao final do ano o contact
centervai estar totalmente ins

talado na Vissaium XXI em

pregandomais 90 trabalhado

res No total esta empresa vai
oferecer 130 postos de traba
lho que se juntam aos cerca
de 200 colaboradores que tra
balhamno Hospital CUFViseu
Ficamos comuma relevância

e responsabilidade significa
tivanesta região quemuitonos
orgulha e que segue uma es
tratégia de presença em todo
o país finalizou
O presidente da CâmaraMu

nicipal de Viseu mostrou se
também muito satisfeito com
a assinatura do contrato

Criação de riqueza
Estes contratos acabampor

serdas condições mais impor
tantes do ponto de vista do de
senvolvimento de uma cidade

como Viseu Porque é através
da criação de riqueza e da cria
ção de emprego que efectiva
mente se permite a fixação de
pessoas e a criação de melho
res condições para que as pes
soas que vivem aqui fiquem
destacou o autarca acrescen
tando considerar muito gra
tificante o percurso feito entre
o Município e a CUF

Se aCUFnão tivesse encon
trado em Viseu o ambiente

adequado paraa instalação do
hospital e agora este contact
center não o teria feito Diria

que este segundo contrato é a
prova de que Viseu é hoje um
destino de investimento e uma

cidade umconcelho que aca
rinha os seus investidores
destacou Almeida Henriques
O presidente deu ainda des

taque à criação de postos de
trabalho lembrando que já fo
ram criados 1 700 postos de
trabalho através da contratua

lização directa com a autar
quia desde 2013 Hoje uma
das vocações principais de
uma autarquia é a criação de
riqueza a fixação de pessoas e
a criação de postos de traba
lho lembrou o edil acrescen
tando que a autarquiaviseense
tem trabalhado ao realizar vá

rios projectos nesse sentido
Na assinatura dos contractos

marcaram ainda presença do
administrador da CUF Viseu
Gonçalo Marcelino e o homó
logo daVisabeira JoséArima
teia
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