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NÚMERO
150
O Instituto Politécnico de Viseu (IPV) vai acolher um centro de
competências internacional da Bizdirect especializado em tecnologia
Microsoft, que deverá criar até 150 postos de trabalho, diz a Lusa.
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Catarina Tomás Ferreira

A empresa portuguesa Bizdi-
rect assina hoje um protocolo
com a Câmara Municipal de
Viseu e o Instituto Politécnico
de Viseu (IPV) para a instalação
de um Centro de Competên-
cias em Tecnologia Microsoft
na incubadora de empresas do
Instituto.

O presidente do IPV, Fer-
nando Sebastião, explicou on-
tem ao Diário de Viseu que a
empresa está orientada “para
a prestação de serviços de con-
sultoria, desenvolvimento e in-
tegração de projectos para o
mercado internacional com
tecnologia produzida local-
mente”. A Bizdirect vai recrutar
este ano 30 pessoas e quando
estiver “em velocidade de cru-
zeiro”, pretende integrar 150
trabalhadores. A maioria dos
serviços e produtos da em-
presa terão como destino o
mercado internacional, no-
meadamente o europeu.  

“Vai ser dada prioridade aos
nossos estudantes de informá-
tica e gestão de empresas, e a
seguir aos residentes em Viseu,
mesmo que não tenham estu-
dado no Politécnico”, adiantou.

O arranque da empresa, assim
como o processo de recruta-
mento terão início após a assi-
natura do protocolo, que de-
corre hoje nos Paços do Con-
celho de Viseu, pelas 15h00.

Para o presidente do IPV, a
instalação desta empresa par-
ticipada pelo grupo Sonae “é
importantíssima para o país,
para a região e, principalmente,

para o Instituto Politécnico,
pois é o reconhecimento da
qualidade do ensino e da in-
vestigação” do IPV. “É impor-
tante para reforçar a notorie-
dade [do IPV] e a sua atractivi-
dade”, frisou. 

Fernando Sebastião lembrou
também que a instalação da
Bizdirect na incubadora de em-
presas do centro de investiga-

ção do IPV “enquadra-se na-
quilo que é a missão do Poli-
técnico: o desenvolvimento
económico da região, a criação
e transferência de conheci-
mento e a inserção dos seus
diplomados na vida activa”.
Acredita que será um “impor-
tante centro de negócios nesta
área” e que irá contribuir para
a “fixação de talentos”. 

Esta é a segunda parceria es-
tabelecida entre a Sonae e o
IPV. A primeira já tem alguns
anos e diz respeito a um labo-
ratório de investigação na área
das madeiras e seus derivados
que está ser financiado pela
Sonae.  

“Contrato histórico”
O presidente da Câmara de

Viseu, António Almeida Hen-
riques, considerou “histórico”
o contrato que será assinado
hoje, pois não se recorda que,
“em algum momento”, se ti-
vesse assinado um contrato no
âmbito das tecnologias” que fi-
xasse tantos quadros. “É um
dia extremamente importante
para Viseu”, concluiu. 

De acordo com Almeida
Henriques, este é “claramente
o maior investimento de sem-
pre na área da tecnologia em
Viseu e será seguramente um
dos maiores investimentos das
últimas décadas aqui em Viseu,
que irá fixar jovens quadros,
sobretudo do IPV”. O autarca
lembrou que este investimento
vai permitir “fixar jovens que
de outra maneira teriam de se
deslocar para outras regiões ou
até para o estrangeiro”. 

“Isto vem demonstrar que o
Interior é atractivo não só pelas
infra-estruturas, mas também
pelas pessoas qualificadas que
tem”, defendeu, acrescentando
que o protocolo é “algo sim-
bólico neste novo ciclo” na Câ-
mara de Viseu, “que aposta na
criação de condições para que
o investimento possa ser
atraído”, ou seja, “na criação de
um ambiente amigo do inves-
tidor”. |

Bizdirect vai criar 150 
postos de trabalho em Viseu
30 pessoas recrutadas este ano Empresa participada pelo grupo Soane 
vai instalar em Viseu um centro de desenvolvimento de “projectos para 
o mercado internacional com tecnologia produzida localmente”

ARQUIVO

Diplomados do Instituto Politécnico de Viseu terão prioridade no processo de recrutamento
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