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CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LUSO FRANCESA ORGANIZA FÓRUNS DE EMPREGO EM LISBOA E PORTO

Empresas estrangeiras
estão a criar milhares de postos
de trabalho qualificados
As necessidades de
recrutamento de

profissionais para os
serviços e a industria
por parte de empresas
estrangeiras em Portugal
continuam a aumentar

Para aproximar
os candidatos e as

instituições de ensino às
empresas a Câmara de
Comércio e Indústria
Luso Francesa está a

organizar no Porto
e Lisboa os Fóruns

Emprego com centenas
de candidatos e cerca

de três mil postos de
trabalho

O recrutamento é uma ques
tão cada vez mais importante
para as empresas — disse àVida
Económica Laurent Marionnet

O diretor geral da CCILF con
sidera que existe uma penúria
de mão de obra nomeadamen
te em relação a candidatos que
falam francês assim como nos
postos técnicos ou de nível inter
médio A iniciativa dos Fóruns de

Emprego surgiu no ano passado
Face à adesão registada por parte
das empresas e dos candidatos foi
preparada uma nova edição que
decorreu no dia 29 de janeiro no
Porto e está agendada para 4 de
fevereiro em Lisboa
As oportunidades de emprego

não existem apenas em Lisboa e
Porto As empresas que preten
dem recrutar estão em várias re

giões do país E o caso da Altrics
em Vila Verde Bontaz em Viana
do Castelo Le Club Mediteran
née no Algarve
Laurent Marionnet afirma que

há grande procura de recruta
mento no setor dos serviços TI
contabilidade mas também na
indústria em setores como auto
móvel aeronáutica metalurgia e
eletrónica entre outros
Segundo refere a expansão da

atividade das empresas estrangei

ras reduz a oferta de candidatos

Portugal está a ser vítima do seu
próprio sucesso O ciclo económi
co faz com que a taxa de desempre
go seja muito baixa Vários grupos
estrangeiros nomeadamente fran
ceses instalaram se e continuam a
instalar se em Portugal e a recrutar
de forma massiva o que reduz a
oferta de mão de obra disponível
A CCILF espera que as medidas
recentes do Governo para atrair
portugueses que trabalham no es
trangeiro irá dar frutos —referiu
Laurent Marionnet

Bontaz cria quase
1000 postos de trabalho

Uma das empresas presentes no
Fórum Emprego foi a Bontaz A
empresa francesa produz injetores
e eletroválvulas para a indústria
automóvel estando a aumentar a
produção em Portugal Para a fá
brica de Lanheses Viana do Cas
telo a Bontaz vai criar quase mil
novos postos de trabalho A maio
ria dos empregos será na área téc
nica em particular na engenharia
e desenvolvimento do produto
A Bontaz fornece todos os cons

trutores automóveis e está presen
te em vários países com atividade

de montagem dos produtos Mas
a atividade industrial só existe em

França e Portugal Segundo refe
riu uma responsável da empresa
o crescimento da produção in
dustrial não envolve a redução da
produção em França

Armatis está presente
em Porto Lisboa Caldas
da Rainha e Guimarães

A Armatis é uma empresa fran
cesa que já emprega 2000 pessoas
em Portugal O nosso país re
presenta 20 do total de 10 mil
efetivos entre França Polónia e
Tunísia estando a empresa espe
cializada nos serviços de contact
center

Uma grande parte dos clientes
são empresas estrangeiras haven
do uma exportação dos serviços
prestados Mas também há clien
tes portugueses e serviços presta
dos no mercado nacional não
sendo obrigatório o domínio de
línguas estrangeiras como ferra
menta de trabalho

O objetivo é aumentar o nú
mero de efetivos em Portugal e a
Armatis pretende que os candi
datos se integrem na empresa de
preferência a tempo inteiro Uma

responsável da empresa disse à
Vida Económica que a oferta
de pessoas com o perfil desejado
tem vindo a diminuir seguindo a
redução da taxa de desemprego

Para os candidatos a Armatis
oferece a integração num grupo
internacional com oportunidades
em termos de mobilidade Por
outro lado aumentam as necessi
dades de recrutamento de pessoas
com funções mais estratégicas
Além dos candidatos residentes

em Portugal a Armatis também
recruta candidatos que atualmen
te residem no estrangeiro mas que
podem equacionar a sua mudança
para o nosso país Nestes casos a
empresa presta o apoio necessá
rio à mudança de residência para
Portugal incluindo o cumpri
mento das formalidades legais e a
procura de alojamento
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