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Nota de abertura e fecho

Nota de abertura e fecho
Jorge Nunes

Câmara Municipal de Bragança (Presidente)

Começo por cumprimentar o presidente da Escola Superior de Tec-
nologia e de Gestão, o senhor presidente da APCC Associação Por-
tuguesa de Contact Centres e todos os presentes. Refiro a ausência do 
senhor Secretário de Estado devido à tempestade que o apanhou pelo 
caminho.

Queria agradecer a presença das empresas do sector. Estão aqui pre-
sentes as pessoas mais experientes nesta área, quer na área do software, 
quer no equipamento, ou na área da operação em si.

Este seminário faz o encerramento o projecto callTM e reúne pes-
soas que certamente se encontram entre si com facilidade e porventura 
com regularidade, mas que hoje decidiram vir aqui trocar impressões 
e debater. Do ponto de vista das Câmaras Municipais estamos muito 
satisfeitos com a realização desta acção final do projecto de atracção de 
call centres para regiões periféricas.

O projecto teve resultados, que são apenas um início. É relevante des-
tacar a importância que este pequeno projecto tem para Bragança, até 
porque congrega pessoas de elevada responsabilidade e qualificação. 

A vida obriga a exercícios permanentes de rotação e divulgação e as 
empresas presentes trabalham numa área muito agressiva, com muita 
tecnologia e muito saber. Tivemos já a oportunidade de discutir os de-
safios que isso representa ao nível da formação.

Queria, neste seminário de encerramento, agradecer às pessoas pre-
sentes, mesmo aquelas que não estão propriamente nesta área e não têm 
desafios imediatos neste âmbito, mas que estão aqui para aprender. Fe-
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lizmente o conhecimento não ocupa espaço. 
Agradeço ainda presença do senhor presidente da Escola Superior 

de Tecnologia e Gestão, e também por nos acompanhar neste projecto. 
Certamente será um parceiro para os próximos desafios.

Obrigado por terem vindo a Bragança fazer esta reflexão.

Quero também agradecer a presença dos especialistas estrangeiros 
presentes neste seminário de encerramento do projecto callTM, que en-
volveu o esforço e a inteligência de pessoas ligadas directamente ao seu 
desenvolvimento e à finalização do seu processo (em particular o Eng. 
Eduardo Beira).

Quero agradecer também e deixar um reconhecimento especial para 
o Dr. Francisco Cesário, da PT, que se envolveu connosco neste projecto, 
ajudando à sua visibilidade e apoiando a instalação cá de um call centre 
e apostando na periferia. 

Esperamos que continue a apostar na periferia. O desenvolvimen-
to conseguido foi um desenvolvimento importante e gostaríamos que 
novos desenvolvimentos acontecessem. Pelo que sei, e com base nos nú-
meros associados aos serviços que prestam, estou convencido que novos 
acontecimentos serão possíveis de conseguir em Bragança.

Para mim foi extremamente agradável conviver convosco nestas ho-
ras de partilha e de reflexão. Gostaríamos de a prazo manter Bragança 
no âmbito das vossas preocupações ligadas ao sector dos call centres. A 
oportunidade existe, os estudos que foram feitos identificaram oportu-
nidades de espaços para novas localizações e portanto o que eu gostaria, 
como Presidente da Câmara de  Bragança, e também em nome dos meus 
dois colegas de Mirandela e de Macedo de Cavaleiros, era que novas 
oportunidades pudessem ser acolhidas nesta região. 

As coisas estão sempre ao alcance e na mão das pessoas. E há pessoas 
que estão aqui presentes que podem ter muita influência em decisões 
nesse âmbito.

Muito obrigado pela vossa presença, assim como pelas pessoas que 
nos acompanharam também na assistência durante esta manhã, uma 
manhã que foi importante e muito produtiva.

Espero encontrar-vos na medida do possível. Apesar de Bragança 
ser um lugar periférico e transfronteiriço, não deixa de ser um espaço 
de produtividade, um espaço onde o exercício da soberania faz sentido 
através do investimento, através da presença, através da aposta.

Muito obrigado


