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SIBS vai chegar aos 500 postos
de trabalho
O novo edifício
da SIBS permite
que se aumente
de 300
para 500
os postos
de trabalho
de mão de obra
especializada

António Tavares

A SIBS inaugurou napassada
quarta feira 20denovembro
oseusegundoedifícioemCas
telo Branco que acolherá o
Centro deOperaçõesBancári
as Com a inauguração deste
espaço serão criados 200pos
tosde trabalho quese juntam
aos 300 já existentes Isto fará
com que brevemente totalize
500postos de trabalho sendo
de recordar que a SIBS está
presente em Castelo Branco
desde 2012

No dia da inauguração o
presidentedaCâmaradeCas
teloBranco LuísCorreia afir
mouque esteédumdiamuito
importanteparaCasteloBran
co commais200 postosdetra
balho que representam oque
demaisvisível temos concreti
zado em termos de estratégia
no ConcelhodeCasteloBran
co Oautarcadestacoua área

da economia na qual temos
feito um trabalho excelente e
defendeu que é com a cria
çãodepostosde trabalhoque
fixamospessoas

Para alémda importância
de fixar pessoas Luís Correia
realçou a de também criar
qualidade de vida apontan
dopara arequalificaçãomui
to grande do espaço público

Uminvestimentomuito forte
na perspetiva de uma cidade
verde não esquecendo a
aposta na cultura para dife
renciar Castelo Branco como
uma cidade moderna bem
como a área social e a aposta
noturismo

Voltando a focar se na eco
nomia avançouque nosúltimos
seis anos com o investimento

diretodaCâmara foramcriados
cercade900postosdetrabalho
enumerandoque250correspon
demàAltice 200àRandstad 150
àSegurançaSocial 100aoCentro
deEmpresasInovadoras CEI e
200àSIBS Tudo parafrisarque
isto representa uma Cablesa
atualAptiv nova

Acrescentouque alémdisso
háotrabalhoeapoioquetemos
feito no cluster agroalimentar
dandocomoexemplosoCentro
de Apoio Tecnológico Agroali
mentar CATAA eaInovCluster
assimcomo fortalecimento do
clusterautomóvel dosetortecno
lógicodeinformaçãoecomuni
cação paraadiantar nestecaso
aempresas como aAlbatroze a
Itsector revelandoque breve
mente teremosoutraempresae
estáaseufeitooinvestimentoem
maisumespaçoparainstalarem
presas deste setor em Castelo
Branco

Retomando a questão da
SIBS Luís Correia referiu se
àquilo que representam 200
postos de trabalho que para

nós é muito São 200 pessoas
que sefixamesãomaisenovas
competênciasque se instalam
emCasteloBranco

Por seu lado JoãoLuísBa
tista da SIBS destacouque o
quequeremos é tornar a SIBS
deCasteloBranco SIBS e SIBS
Processos num pólo para
mais à frente assegurar que
isto nãoéumcontact center
e adiantar queonovo edifício
acolherá serviços demão de
obra especializada São 200
postos de trabalho com valor
acrescentado com juristas e
comsolicitadores

JoãoLuísBaratasublinhou
quenorespeitanteàSIBS 92por
cento dos colaboradores resi
dem no Concelho de Castelo
Brancoeosoutrosnosconcelhos
limítrofes paradestacar aca
pacidade de fixar pessoas que
deoutraforma teriamquesair

Outro aspeto considerado
importanteporJoãoLuísBatis
taresultada baixarotatividade
doscolaboradores quesesitua
abaixodedoisporcento
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