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01-02-2005 17:53:00.  Fonte LUSA.    Notícia SIR-6715629 
Temas:  economia portugal empresas 
 

Telecom: PT investe até 100 mil euros em centro de atendimento 
em Bragança 
 

Lisboa, 01 Fev (Lusa) - A Portugal Telecom vai investir até 100 mil euros num centro de 
atendimento em Bragança, que irá empregar 184 trabalhadores, disse hoje à agência Lusa 
fonte oficial da operadora de telecomunicações. 

Numa primeira fase, a empresa vai investir 80 mil euros no projecto que poderá custar ao todo 
100 mil euros à PT, explicou a fonte. 

O acordo foi hoje formalizado entre a Portugal Telecom e a Câmara Municipal de Bragança, no 
âmbito do "road show" que a empresa está a fazer pelo país e que já passou também por 
Leiria e Coimbra. 

A operadora irá dar formação aos novos colaboradores, que irão prestar o serviço 12118, mais 
sofisticado do que o serviço simples informativo 118, afirmou à agência Lusa o presidente 
executivo da PT, Miguel Horta e Costa. 

Ao contrário do 118, em que o operador só pode dar duas informações por chamada, no 12118 
o cliente pode pedir todas as informações que quiser, nomes, moradas e números de telefone, 
farmácias se serviço, tudo numa só chamada. 

Além deste call-center, a PT anunciou hoje que vai desenvolver um projecto de colaboração 
com a Associação de Municípios Terra Fria, para a criação de um serviço de atendimento de 
apoio aos munícipes. 

A operadora de telecomunicações portuguesa tem 18 centros de atendimento pelo país, 
incluindo Porto, Coimbra, Lisboa, Évora, Beja e um em Cabo Verde, recebendo seis milhões de 
chamadas por mês. 

Para comemorar a passagem do "road show" por Bragança, a PT oferece à população todas as 
chamadas efectuadas a partir do indicativo 273 (locais, regionais e nacionais da rede PT) entre 
as 19:00 de 3 de Fevereiro e as 9:00 da manhã do dia 4. 

Miguel Horta e Costa garantiu que, ao contrário do que aconteceu em Leiria, em que a 
campanha foi interdita pelo órgão regulador do sector das telecomunicações esta oferta já foi 
aprovada pela Anacom. 

A próxima cidade a ser visitada pela Portugal Telecom será Castelo Branco em Março. 
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O objectivo do road show "a PT perto de si" visa levar os administradores da empresa a 
contactar o "país real", com os clientes espalhados pelo país. 

AMR. 

Lusa/Fim  
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Telecom: PT investe até 100 mil euros em centro de atendimento 
... (ACTUALIZADA) 
 
Lisboa, 01 Fev (Lusa) - A Portugal Telecom vai investir até 100 mil euros num centro de 
atendimento em Bragança, que irá empregar 184 trabalhadores, disse hoje à agência Lusa 
fonte oficial da operadora de telecomunicações. 

Numa primeira fase, a empresa vai investir 80 mil euros no projecto que poderá custar ao todo 
100 mil euros à PT, explicou a fonte. 

O acordo foi hoje formalizado entre a Portugal Telecom e a Câmara Municipal de Bragança, no 
âmbito do "road show" que a empresa está a fazer pelo país e que já passou também por 
Leiria e Coimbra. 

A operadora irá dar formação aos novos colaboradores, que irão prestar o serviço 12118, mais 
sofisticado do que o serviço simples informativo 118, afirmou à agência Lusa o presidente 
executivo da PT, Miguel Horta e Costa. 

Ao contrário do 118, em que o operador só pode dar duas informações por chamada, no 12118 
o cliente pode pedir todas as informações que quiser - nomes, moradas e números de telefone, 
farmácias de serviço - numa só chamada. 

Além deste call-center, a PT anunciou hoje que vai desenvolver um projecto de colaboração 
com a Associação de Municípios Terra Fria, para a criação de um serviço de atendimento de 
apoio aos munícipes. 

"A Portugal Telecom pretende colocar Bragança no mapa da inovação, instalando uma rede de 
Internet de banda larga +wireless+ nos principais locais da cidade", como bibliotecas, hotéis, 
centros de transportes e auditórios, segundo fonte oficial da empresa. 

A operadora de telecomunicações portuguesa tem 18 centros de atendimento pelo país, 
incluindo Porto, Coimbra, Lisboa, Évora, Beja e um em Cabo Verde, recebendo e efectuando 
seis milhões de chamadas por mês. 

Para comemorar a passagem do "road show" por Bragança, a PT oferece à população todas as 
chamadas efectuadas a partir do indicativo 273 (locais, regionais e nacionais da rede PT) entre 
as 19:00 de 3 de Fevereiro e as 9:00 da manhã do dia 4. 

Miguel Horta e Costa garantiu que, ao contrário do que aconteceu em Leiria, em que a 
campanha foi interdita pelo órgão regulador do sector das telecomunicações esta oferta já foi 
aprovada pela Anacom. 
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A próxima cidade a ser visitada pela Portugal Telecom será Castelo Branco em Março. 

O objectivo do road show "a PT perto de si" visa levar os administradores da empresa a 
contactar o "país real", com os clientes espalhados pelo país. 

AMR/ALU. 

Lusa/Fim  
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PT abre «call-center» na cidade para chamadas do 118 

 Direcção de Comunicação Corporativa 

Wireless nos principais locais 
 
A Portugal Telecom (PT) e a Câmara de Bragança celebraram ontem um acordo que formaliza a 
abertura de um «call-center» na cidade, que vai criar com 184 postos de trabalho. 
 
O serviço de informações 118 está a funcionar há pouco mais de um mês num espaço cedido pelo 
Mercado Municipal, onde trabalham 92 pessoas, na maioria estudantes. Segundo o director-geral 
da PT Contact, Rui Vicente, o serviço encontra-se em fase de consolidação e deverá estar a 
funcionar a 100 por cento no final do mês. \\"Não se trata de postos de trabalho quaisquer, mas de 
trabalho em regime de part-time de seis horas que permitem aos estudantes da cidade arranjar 
uma ocupação remunerada\\", frisou. 
 
Outro dos serviços protocolizados entre a PT e a Câmara é a criação de um segundo call-center 
vocacionado para a prestação de informação nos quatro municípios da Terra Fria Transmontana. O 
projecto prevê uma estrutura tecnológica capaz de aproximar os serviços das autarquias aos 
munícipes. Ou seja, através do atendimento telefónico, os habitantes de Bragança, Miranda do 
Douro, Vimioso e Vinhais poderão vir a obter informações acerca de licenciamentos de obras, entre 
outros assuntos. A localização deste segundo call-center ainda não está decidida. 
 
Na conferência de imprensa que a empresa promoveu, e que contou com a presença do presidente 
da PT, Miguel Horta e Costa, foi anunciada a instalação duma rede de Internet de banda larga 
wireless nos principais locais de Bragança, tais como bibliotecas, hotéis, auditórios ou centros de 
transportes. Esta medida-plataforma vai permitir aceder à Internet ou ao e-mail em diversos 
espaços públicos da cidade, assumindo uma importância redobrada para os estrangeiros e 
emigrantes de férias na localidade. \\"Assim poderão consultar o seu e-mail ou aceder à Net 
através de um telemóvel ou de uma computador portátil\\", explicou o presidente da Câmara, Jorge 
Nunes. 
 
Telemedicina no Hospital 
 
A empresa de telecomunicações levou a Bragança um conjunto de directores e administradores 
que protagonizaram uma verdadeira operação de charme. Além da rede de ADSL oferecida ao 
Instituto Politécnico de Bragança e aos pólos do Instituto Piaget de Mirandela e Macedo de 
Cavaleiros, a PT ofereceu um computador à escola do 1º ciclo de Rebordãos. 
 
Já o Hospital Distrital foi contemplado com a plataforma Medigraf, uma solução telemática de 
suporte a serviços remotos de medicina, que vai aproximar a unidade de outros hospitais do País. 
Este serviço, 100 por cento nacional e já usado nos hospitais de Viana e Viseu, permite efectuar 
diagnósticos à distância, evitando a deslocação dos doentes os hospitais centrais. 
 
Para Miguel Horta e Costa, esta acção da empresa enquadra-se numa estratégia que visa \\"levar 

http://www.diariodetrasosmontes.com/noticias/complecta.php3?id=6567


 
 
 
as novas tecnologias de informação e comunicação e todo o País, reduzindo as assimetrias e 
contribuindo para a coesão nacional\\". 
 
João Campos 
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«Call center» da PT em Bragança 
A PT acaba de instalar o primeiro centro de informações telefónicas no interior do país. Bragança 
foi a cidade escolhida para receber o novo «call center» da PT. O serviço representa 184 novos 
postos de trabalho. Este centro de informações telefónicas surge de um acordo entre a CM de 
Bragança e a PT. Ainda em Bragança, a PT vai apostar numa rede de internet de Banda Larga 
sem fios. Comentários de Miguel Horta e Costa, Pres. da PT, e de Jorge Nunes, Pres. da CM de 
Bragança. 
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Call center em Bragança 
A Portugal Telecom acaba de instalar o primeiro centro de informações telefónicas no interior do 
país. Bragança foi a cidade escolhida para receber o 12118. O serviço representa 184 novos 
postos de trabalho. 
- Declarações de Miguel Horta e Costa (Pres. Portugal Telecom), e de Jorge Nunes (Pres. C.M. de 
Bragança). 
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Novo Call Center em Bragança 
Já está a funcionar em Bragança mais um serviço de informações da Portugal Telecom. Além de 
aumentar a capacidade de atendimento aos clientes, este serviço criou mais 184 postos de 
trabalho. A PT ofereceu ao Hospital de Bragança um avançado sistema de telemedicina. 
Declarações de Jorge Nunes, Presidente da Câmara Municipal de Bragança, de Horta e Costa, 
Presidente da Portugal Telecom e de Rui Vicente, Director da PT Contacto. 
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184 novos empregos em Bragança 
O Call-center funciona no Mercado Municipal de Bragança e resulta de uma parceria da PT com a 
autarquia local. O nordeste transmontano ganha assim 184 postos de trabalho. Comentários de 
Jorge Nunes, Pres. da CM de Bragança, Horta e Costa, Pres. da Portugal Telecom e Rui Vicente, 
Dir. da PT Contacto. A PT ofereceu também ao Hospital de Bragança um avançado sistema de 
Telemedicina. 
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Call center em Bragança 
Em Bragança, vão ser criados 184 postos de trabalho. A Portugal Telecom e a autarquia, 
celebraram hoje um protocolo com vista à criação de um call center no concelho. Um centro de 
apoio telefónico informativo. O investimento é um dos projectos que a empresa quer desenvolver 
em Trás-os-Montes. Outra das novidades da PT é o Mediagraf, que consiste numa plataforma de 
comunicações aplicada à medicina e que vai ser instalada no Hospital de Bragança. 
- Declarações de Miguel Horta e Costa (Presidente Executivo PT), e de Jorge Nunes (Presidente 
C.M. Bragança). 
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PT abre Call Center em Bragança 
A Portugal Telecom vai abrir um Call Center em Bragança e criar 184 novos postos de trabalho. O 
acordo para a formalização do investimento foi assinado esta tarde com a Câmara Municipal de 
Bragança. O Call Center vai custar cerca de 100 mil euros e deverá arrancar no final deste mês. No 
Mercado Municipal da Cidade vai passar a funcionar este Call Center. 
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Centro de atendimento em Bragança 
A PT vai investir 100 mil euros num centro de atendimento em Bragança. O acordo foi formalizado 
entre a PT e a CM, e vai permitir empregar mais de 180 trabalhadores. A operadora vai 
desenvolver o serviço 12118, que é mais sofisticado do que o simples serviço informativo. Miguel 
Horta e Costa, diz que a PT pretende colocar Bragança no mapa da inovação, e pretende também 
ajudar a cativar investimento. A PT vai também desenvolver um projecto de colaboração com a 
Associação de Municípios Terra Fria, para criar um serviço de atendimento de apoio aos 
munícipes. 
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