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Empresas do
Parkurbis à
conquista do
mundo

Câmara da Covilhã cede edifício

PC Medic expande serviços
e cria emprego

Duas empresas quase
desconhecidas do Parkurbis
- Parque Tecnológico da Covilhã vão conquistar novos A Câmara da
mercados graças a prémios
atribuídos num concurso de Covilhã cedeu o
inovação do Instituto Supe- edifício do antigo
rior de Ciências do Trabalho liceu, na Rua dos
e da Empresa (ISCTE) e do Combatentes da
Massachusetts Institute of Grande Guerra, à
Technology (MIT).
A Plux foi premiada com PC Medic
uma solução que liberta as A empresa pretende expessoas do recurso diário pandir os serviços e criar
a clínicas de fisioterapia, mais postos de trabalho
enquanto a Wayenergy con- para além dos 70 atuais,
cebeu um pavimento que disse o diretor da PC Megera energia elétrica com dic, Filipe Barrancos. A
o movimento de pessoas e empresa dá assistência
veículos.
nacional por
Cada uma recebeu um informática
telefone, remotamente,
cheque de 100 mil euros em lojas ou ao domicílio
que no caso da Plux per- e tem parcerias com vámitiu “avançar já para o rias marcas. A PC Medic
mercado espanhol”, expli- está implantada em vários
cou à Agência Lusa, Hugo pontos do país e começou
Gamboa, 34 anos, diretor a funcionar na Covilhã há
da Plux. O prémio “permite um ano com uma pessoa
pensar noutros objetivos e numa loja.
em investimentos que não
faríamos de imediato”.
Francisco Duarte, de 26
anos, responsável pela Fundão
Wayenergy, deu asas à ideia
enquanto era estudante da Homenagem a
UBI: o projeto foi desenvolvido durante o mestrado A FENPROF assinalou no
“Até pela nossa ligação com dia 16 o Dia Mundial do Proa universidade, gostaríamos fessor no Fundão com uma
de continuar na Covilhã”. conferência e exposição so-

crescer até 800, onde espera acomodar mais 100
trabalhadores no prazo de
um ano, adiantou o diretor
da empresa.
NOVOS CLIENTES

Atualmente, “estamos
a abranger um conjunto
de parceiros mais importantes e precisamos de
mais espaço e recursos
humanos”, explicou Filipe
Barrocas, ao justificar o
protocolo assinado com a
Câmara da Covilhã.
A PC Medic passará a
dispor de 500 metros quadrados, que ainda podem

“Não somos
uma empresa de
call center, nem
uma loja, nem
um serviço ao
domicílio, mas
sim a melhor
combinação de
tudo”

A PC Medic funciona
com diversos parceiros,
como a Portugal Telecom,
ZON, Cabovisão e AR Telecom, para além de marcas
como FNAC, Staples, grupo Auchan ou Jerónimo
Martins. Segundo o diretor
da empresa, o negócio está
em fase de expansão para
novos clientes.
“A PC Medic representa
um fonte de resolução de
problemas informáticos
de forma rápida, eficaz e
económica, conjugando
diferentes formas de assistência”, sublinhou Filipe
Barrocas.

Salvado Sampaio
bre o pedagogo, investigador
e sindicalista, José Salvado
Sampaio. A conferência contou com a presença de Mário

Nogueira, secretário geral
da FENPROF, Carvalho da
Silva, secretário geral da
CGTP-IN, António Teodoro,

docente e investigador da
Universidade Lusófona e
Fernando Paulouro, director
do Jornal do Fundão.

O essencial
da qu15zena
Presidenciais:
Ribeiro e Castro
não apresenta
candidatura
porque "os
tempos não
estão para
divisões"
Hungria:
Acidente
químico obriga
autoridades
a evacuarem
cidade de
Kolontar
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Cuba:
Libertados três
prisioneiros
políticos,
homens partem
para exílio em
Espanha
Manoel de
Oliveira
homenageado
na Mostra
Internacional de
Cinema em São
Paulo
CTT: Empresa
quer expandir
atividade
em Espanha
e aumentar
presença nos
países lusófonos
Lagoa: Turista
ferido na Praia
dos Beijinhos
devido a
derrocada
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