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UM BALANÇO
Alto Trás-os-Montes tem hoje em operação um centro de atendi-

mento / contact centre que tem vindo a demonstrar a sua viabilidade 
e competitividade como operação local para todo o espaço nacional e 
que constitui um caso de demonstração para a região – isto para além 
dos benefícios óbvios decorrentes para a região sob o ponto de vista de 
emprego qualificado e de geração de valor acrescentado regional. Essa 
operação foi instalada na sequência das actividades desenvolvidas pelo 
projecto callTM. Apesar de se tratar de um projecto ser dito “imaterial”, 
os seus resultados principais foram bem materiais.

Por outro lado o projecto pôs Alto Trás os Montes no mapa dos call 
centres e dos contact centres em Portugal – algo onde ainda existem mui-
to poucas localizações fora das regiões urbanas de Lisboa e Porto. Mais 
do que isso: foi possível levar a mensagem sobre as competências e capa-
cidades da região ás principais empresas do sector e sensibiliza-las para 
as oportunidades da região. Apesar das dificuldades que tal processo 
de “evangelização” implica, as actividades de marketing territorial terão 
sido relevantes.

Para além da implementação do call centre em Bragança e das ac-
tividades de marketing da região dirigido a empresas de tecnologias e 
serviços de informação e comunicação, o projecto produziu um largo 
conjunto de materiais promocionais e ainda publicações técnicas que 
se esperam contribuam para dar relevâncias á região e contribuir para 
a sua visibilidade.
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O que não se conseguiu? 
Relativamente ao plano original não se conseguiu que nos três conce-

lhos envolvidos no projecto ficasse instalado um satélite de 20 posições e 
que os três satélites funcionassem integrados e de forma transparente com 
outros fora da região (pelo menos um nodo principal em Lisboa). Apesar 
do número total de postos de trabalho do call centre instalado através do 
projecto ser superior ao inicialmente previsto para o conjunto das três 
operações (em Macedo de Cavaleiros, em Mirandela e em Bragança), a 
mudança de operador interessado em operar no concelho obrigou a rever 
a arquitectura e a concentrar toda a operação num só concelho. À data de 
conclusão do projecto, a operação da PT Contact em Bragança está a au-
mentar o numero de agentes, ultrapassando assim os objectivos iniciais.

O projecto calltM teve ainda algumas características que valerá a 
pena realçar:

• foi um projecto de cooperação inter municipal, apesar de lidera-
do pela CM de Bragança, na região de Alto Trás os Montes

• foi um projecto orientado para fora da região e procurando atrair 
as atenções para dentro da região e modificar percepções e visões 
do centro (Lisboa e Porto!) que não são coerentes com a realidade 
da região hoje em dia

• foi um projecto de marketing territorial da responsabilidade do 
poder local 

• foi um projecto que se aventurou em terrenos em principio di-
fíceis (atrair operações de serviços de tecnologias da informação 
e comunicação para uma região periférica e sem tradição dessas 
actividades) mas que conheceu sucesso, o que sublinha a poten-
cial importância de iniciativas locais para o marketing territorial 
da região

A região tem falta de actores que protagonizem acções deste tipo, 
mas a experiência deste projecto mostra que pode valer a pena e que é 
possível aspirar a mudar a percepção da região pelos decisores urbanos. 
A falta de pessoas treinadas e preparadas para tal é no entanto um ponto 
que precisa de atenção.

IMPACTO DO PROJECTO
O projecto teve impacto a vários níveis:

• ao nível local e regional pela criação de emprego e valor acres-
centado: a instalação de uma primeira operação de call centre 
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na região não só criou uma acção demonstração como criou um 
numero de empregos que em termos relativos é substancial e sig-
nificativo (mais de 80 postos de trabalho e expectativas futuras 
positivas) 

• a nível nacional por ter colocado a região no mapa ainda escasso 
das actividades dos contact centres em Portugal e a operação do 
call centre instalado pelo grupo PT servir como mostra das ca-
pacidades e competências da região para esse tipo de operação

• a nível regional por ter dotado a região de uma unidade de de-
monstração da operacionalidade do conceito e de ter motivado a 
região para as actividades baseadas em tecnologias da informa-
ção e comunicação

• a nível regional pela experiência de actividades locais de promo-
ção e marketing territorial geridos pela própria região, com am-
bição nacional e internacional  

• a nível nacional pelo protagonismo que deu à região e pelo efeito 
dos múltiplos contactos e visitas de actores importantes desse 
sector de actividade à região

• a nível nacional pelo efeito histórico das contribuições do projec-
to em estudos técnicos e materiais promocionais da região, que 
naturalmente ultrapassam o espaço temporal do projecto

• a nível internacional através dos contactos internacionais tidos 
e em especial através dos especialistas estrangeiros que estive-
ram envolvidos no projecto (quer europeus, quer americanos, 
incluindo a OCDE).

Em 2005 projecto teve especial impacto mediático a nível nacional e 
regional através da inauguração oficial do primeiro call centre na região, 
e das actividades associadas (incluindo uma conferencia de imprensa 
com o presidente do grupo PT e outros membros do seu Conselho de 
Administração). Também os eventos de encerramento do projecto per-
mitiram uma importante visibilidade junto da comunidade empresa-
rial de call centres e contact centres, graças ao envolvimento e apoio da 
APCC Associação Portuguesa de Contact Centres.

A criação de novos empregos locais em novas competência até aí 
sem procura local reforça a oferta de competências locais em serviços 
de atendimento e comprova a capacidade da oferta local de mão de obra 
para este tipo de actividades. Espera-se que no futuro isso possa ter im-
plicações sobre o empreendedorismo local e sobre a oferta de base local 
em serviços de atendimento.
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AS ORIGENS DO PROJECTO
Foi num dia de Verão do ano 2000 que um mail de António Vidigal, 

então a liderar o processo de candidatura da Oni ao concurso da licença 
móvel de UMTS (3ª geração) me anunciava a intenção de propor que 
o call centre de suporte á operação fosse instalado em Trás os Montes 
num modelo distribuído e me sugeria uma conversa sobre o assunto. 
Lembro-me de por coincidência ter recebido esse mail quando estava de 
férias, precisamente em Trás os Montes (mais concretamente em Carra-
zeda de Ansiães).

Mas na realidade tudo tinha começado em 5 de Abril de 2000, 
num almoço em Lisboa com o Eng. Antonio Vidigal, então adminis-
trador da Optimus (em representação da EDP). Estava eu então a de-
senvolver o trabalho de campo do projecto ET2000si, integrado num 
projecto de prospectiva em curso. Corriam tempos de euforia (a “bo-
lha”) e a conversa passou pelas oportunidades que a emergência da 
internet estava a criar. Na altura eu estava também envolvido com 
questões de atracção de investimentos para a Região Norte através 
de uma tentativa de agência de desenvolvimento (a AINP Agencia 
para o Investimento no Norte de Portugal) e por isso tinha especial  
sensibilidade para as oportunidades de investimento em regiões peri-
féricas.

Em anexo reproduz-se parte da transcrição dessa conversa, onde 
se podem facilmente reconhecer os contornos daquilo que viria a ser o 
projecto callTM, baseado nas intenções de investimento da Oniway .

Em Setembro de 2000 quando o grupo Oni entregou a candidatura a 
uma licença da rede UMTS através da sua subsidiária OniWay e no pa-
cote de contrapartidas sociais (que tinha um elevado peso nos critérios 
de decisão) incluiu uma novidade importante para Alto Trás os Montes: 
a decisão de montar o call centre de serviços de apoio à rede e clientes 
UMTS com uma arquitectura distribuída, “IP-based” e com módulos 
(satélites) de 20 posições (ou agentes) em três cidades da região (Bragan-
ça, Mirandela e Macedo de Cavaleiros) a instalar progressivamente. 

Com base nisso, as três Câmaras envolvidas candidataram-se à ON 
com o objectivo de apoiar localmente a intenção da OniWay, facilitar o 
processo de recrutamento e formação e alavancar a experiência como 
acção de demonstração das capacidades e competências locais para 
atrair mais investimento nas áreas dos serviços baseados em tecnologias 
da informação e comunicação. 

A primeira candidatura ao ON foi entregue em Setembro de 2000.
Durante 2001 e 2002 trabalhou-se com a OniWay conforme previs-
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to, apesar da candidatura apenas ter sido finalmente aprovada, e depois 
homologada, já em 2002. Várias reuniões formais de planeamento e tra-
balho tiveram lugar em Lisboa e em Bragança, à medida que depois o 
processo de implementação de UMTS conhecia os sucessivos adiamen-
tos que foram notórios e públicos. Mas entretanto chegou-se mesmo a 
uma fase adiantada do processo com a OniWay: identificaram-se com 
a OniWay as metodologias de trabalho a implementar, foram identifi-
cados vários locais potenciais para a instalação do primeiro módulo ou 
satélite, assim como parceiros locais para a formação e recrutamento, 
definiram-se as arquitecturas preliminares dos módulos ou satélites a 
implementar, discutiram-se planos de formação e foi inclusive discutido 
em profundidade um estudo encomendado pela OniWay a uma consul-
tora internacional sobre a viabilidade económica e financeira do concei-
to distribuído de call centre “IP-based” (e que confirmou plenamente as 
potencialidades do conceito). 

Entretanto a OniWay iniciou a implementação do primeiro nodo da 
rede em Lisboa (como previsto), tendo recrutado, formado e contratado 
o pessoal necessário – e que nunca chegou a operar a não ser em am-
bientes simulados, dados os sucessivos adiamentos do lançamento da 
rede UMTS, e mesmo da operação intermédia em GMS (através de um 
operador já instalado).

O empenho da OniWay no projecto de call centre distribuído pode 
ser bem testemunhado pelo facto do Presidente da OnyWay (António 
Vidigal) ter então feito uma visita de trabalho à região, tendo mesmo 
sido acompanhado pelo próprio presidente do grupo Oni (Pedro Norton 
de Matos), os quais reforçaram a decisão inicial e os laços com as Câ-
maras envolvidas. Nessa visita foram também acompanhados por uma 
equipe de técnicos superiores da empresa (Junho 2001).

Quando o projecto callTM foi finalmente homologado em 2002, es-
tavam já consumidas um volume significativo de recursos e deslocações 
do Porto a Bragança e Lisboa. Em simultâneo continuaram as reuniões 
de re-planeamento das actividades locais à medida que o início dos ser-
viços UMTS da OniWay era sucessivamente adiado. 

Quando em Outubro de 2002 foi lançado pela Câmara Municipal de 
Bragança um concurso público com esse objectivo, a OniWay continua-
va comprometida com o lançamento de serviços UMTS e com o projec-
to callTM. Recordam-se Agosto e depois Setembro e ainda depois No-
vembro de 2003 como datas que publicamente foram anunciadas para 
o lançamento daquele serviço, mas que não se vieram a concretizar. As 
propostas ao concurso público referido foram entregues em Dezembro 
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de 2002 e o processo de adjudicação a um consórcio externo conclui-se 
com a assinatura do respectivo contrato em Março de 2003.

Entretanto, e enquanto decorria esta última fase do processo, dá-se 
a aquisição das licenças e activos da OniWay pelos restantes operadores 
com licenças UMTS, num processo que fez correr muita tinta e que le-
vou ao desmantelamento da OniWay. Ainda hoje estão por esclarecer a 
quem competem agora as responsabilidades contratuais da OniWay no 
que se refere ao pacote de contrapartidas sociais. Alto Trás os Montes 
é seguramente um credor dessas responsabilidades, que viabilizaram a 
atribuição da licença á Oniway e que agora está a ser usada pelos outros 
operadores no mercado.

O desaparecimento do operador inicialmente comprometido com a 
iniciativa (a Oniway) a meio do projecto criou problemas difíceis de re-
formulação do projecto, que estão documentados, mas que foi possível 
ultrapassar, com a ajuda e empenho da CCDRN – embora tenha tido 
consequências sobre a duração do projecto, que acabou por ser bastante 
superior ao inicialmente previsto, sem no entanto ter implicado altera-
ções da execução financeira.

Entretanto dos esforços feitos e dos contactos efectuados resultou um 
acordo no final de 2004 para a instalação de um call centre em Bragança, 
pela PT Contact, a empresa do grupo PT vocacionada para a exploração 
de call centres e o principal operador deste negócio em Portugal. Ins-
talado no final de 2004, a iniciativa conheceu um importante impacto 
mediático aquando da sua inauguração formal em Fevereiro de 2005, 
com a presença do Presidente do grupo PT  e dos principais dirigentes 
de topo da PT. O call centre está operacional desde então, baseado numa 
arquitectura IP, e as suas operações estabilizaram e processam hoje em 
dia mais de 200 mil chamadas por mês, empregando até agora cerca de 
80 pessoas. A prática tem mostrado a sua importância como unidade de 
demonstração da viabilidade e funcionalidade do conceito em Alto Trás 
os Montes.

PLANO DO LIVRO
Este livro reúne as contribuições e reflexões feitas ao longo do pro-

jecto e relativas ás questões de desenvolvimento de regiões periféricas e 
call centres / contact centres. No âmbito das actividades do projecto or-
ganizaram-se seminários e conferencias e uma parte desse legado é aqui 
registado, esperando-se que contribua com informação e ideias para os 
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interessados nas temáticas do desenvolvimento das periferias e/ou dos 
contact centres.

A parte I inclui as contribuições de especialistas estrangeiros que co-
laboraram com o projecto e que fizeram intervenções nos dois seminá-
rios internacionais que decorreram em Bragança (um em 2003 e outro 
em 2006) e fazem o ponto de situação da experiência internacional so-
bre o desenvolvimento regional e os contact centres.

A parte II trata da experiência portuguesa de contact centres em zo-
nas periféricas e reúne as contribuições de várias empresas portuguesas 
associadas da APCC Associação Portuguesa de Contact Centres com 
operações em regiões periféricas. As intervenções foram feitas num se-
minário que decorreu em Bragança, a 3 de Outubro de 2006, e que teve 
o apoio da APCC. Trata-se de um primeiro contributo para inventariar 
e discutir a experiência portuguesa neste domínio.

Na Parte III discutem-se as questões de ensino e investigação asso-
ciadas aos contact centres, incluindo alguma da experiência do Reino 
Unido. A questão da formação especializada avançada e da investigação 
nesta área tem sido pouco discutida no contexto da oferta das institui-
ções de ensino superior e do reforço das ligações entre as empresas e 
o ensino superior. Um “research workshop” que decorreu em Mirande-
la (a 2 de Outubro de 2006) pretendeu ser uma primeira contribuição 
para ultrapassar essa lacuna, parecendo essa discussão especialmente 
oportuna quando a reestruturação da oferta de ensino superior conhece 
grande actividade no novo contexto de Bolonha. Esta reunião teve tam-
bém o apoio da APCC.

Na parte IV recuperam-se intervenções e documentos relevantes 
produzidos no âmbito do projecto callTM e relativos á experiência ad-
quirida e às questões de políticas locais e centrais de desenvolvimento 
das periferias.

Seis anos depois, ao encerrar o projecto, faz-se um voto: que o esfor-
ço feito seja uma semente para a região e que possa ser útil para todos. 
Espera-se que este livro também contribua para esses objectivos. 

Dezembro de 2006
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Entrevista com António Vidigal
Lisboa, 5 de Abril de 2000
Texto completo em www.dsi.uminho.pt/~ebeira

António Vidigal: Tínhamos também a ideia de aplicar aqui em Portugal o que os 
anglo-saxónicos chamam information cottage: até podia ser um monte electró-
nico no Alentejo, por exemplo. No fundo é colocar em pontos remotos do país, 
onde normalmente não há este tipo de profissões, salas informatizadas e bem 
ligadas em comunicações que permitam colocar em remoto qualquer profissão 
que agora está em local. Seria possível por exemplo colocar call centres distribu-
ídos ao longo de todo o país.
Pode-se fazer um modulo base de uma sala para dez ou vinte pessoas e pensar 
um call centre que se expandisse por módulos dessas dez ou vinte pessoas. 
Depois posso colocar o modulo em Évora, em Portalegre, em Bragança, ou em 
qualquer sitio, e aparecer com um call centre virtual da dimensão que eu quiser, 
com possibilidade de escalar e não penalizando quem está na periferia, trazendo 
empregos, primeiro de entrada e depois de progresso nos vários sítios do país. 
Nessas zonas é muito mais fácil fidelizar as pessoas. O exemplo não é original: 
grande parte das empresas norte-americanas tem os call centres colocados na 
Irlanda, por exemplo.
....
Os portugueses têm grande facilidade para línguas e facilmente respondem em 
inglês ou em francês. Há três meses estive com uma empresa holandesa à qual 
expus esta ideia. O problema seria se havia suficientes holandeses em Portugal, 
ou pessoas a falar holandês para isso. Eles dizem que na Holanda o preço do 
pessoal para um call centre é uma coisa disparatada (creio que era na ordem dos 
dois mil contos por mês)
 
Eduardo Beira: Em Trás-os-Montes poderia ainda ser menor ...

AV: Até podia ser o mesmo, porque o problema não é só a questão do preço, é 
também a uma questão de fidelidade das pessoas ao lugar ... 

EB: Há tendência para o desemprego juvenil qualificado naquelas zonas (Bra-
gança, por exemplo), ou seja, os alunos com o 12º ano que não continuam estu-
dos ou regressam à enxada ou migram para o Porto, ou outras cidades do litoral, 
para trabalharem em fábricas.

AV: Isso aparecia no nosso modelo de Cabo Verde e dos Açores, o que nos 

ANEXO
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levou mesmo a colocar comunicações na ilha do Corvo. Hoje em dia não há 
razão para estar tudo em gaiolas aqui em Lisboa. E isso não é bem tele-trabalho, 
porque neste ás vezes se calhar perde-se o controlo. São unidades maiores que 
viabilizem o conceito ...
 
EB: Eu gostava de contribuir para juntar vontades. O que posso dizer é que tenho 
encontrado do lado das autoridades locais, das autarquias, toda a vontade de 
agarrar oportunidades deste género. Estou convencido que se se congregarem 
alguns esforços para fazer alguma prototipagem ...

AV: Sim, eu tinha planos para fazermos isso. Fazer um protótipo para ver qual 
a dimensão rentável, nomeadamente tendo em atenção os custos, módulos de 
comunicações. E depois com um módulo é só aplicá-lo. Mas eu defenderia mais 
hoje em dia: que se tentasse fazer isso a nível empresarial - a ideia era montar 
uma pequena empresa, tipo capital de risco. Mas eu acho que havia todo o in-
teresse em fazer isso de forma empresarial senão depois perde-se a lógica toda 
do negócio e acaba ... Acho que o mercado português já o justifica: nós estamos 
com problemas imensos de fazer crescer os call centres.




