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A Câmara de Valongo vai investir cerca de 350 mil
euros na contratação de 28 funcionários por tempo
indeterminado para a logística, escolas e museus,
disse hoje à agência Lusa o presidente da
autarquia, José Manuel Ribeiro.

A autarquia do distrito do Porto, com maioria PS, leva a votação na
quinta-feira a abertura do procedimento concursal para a contratação
de cinco assistentes operacionais para a divisão de logística, 15
assistentes operacionais para as escolas e oito assistentes técnicos
para museus e cultura.

Segundo José Manuel Ribeiro, a contratação dos 28 novos funcionários
representa um "investimento de cerca de 350 mil euros" e procura dar
resposta ao facto de nos últimos anos a autarquia ter "perdido muitos
trabalhadores".

O autarca socialista justi�cou ainda a contratação dos oito assistentes
técnicos com o facto de estar "em fase �nal de construção a O�cina de
Promoção da Regueifa e do Biscoito" e que, por isso, "há que ter quadros
para poder dinamizar a nova estrutura".

Município membro da Lipor - Serviço Intermunicipalizado de Gestão
de Resíduos do Grande Porto, Valongo quer também "alargar as suas
mais-valias na área da gestão dos resíduos" e, nesse propósito, vai
também levar à próxima reunião do executivo uma proposta de adesão
à Associação Smart Waste Portugal.

"Fomos abordados pela associação, uma plataforma de âmbito nacional
e ligada ao resíduo como recurso e à qual está ligada a Lipor, que foi
fundadora, e algumas câmaras municipais, para sermos sócios e poder
trabalhar em conjunto", explicou o autarca.

Argumentando estar a sua autarquia "a investir muito na mudança de
paradigma no que diz respeito à separação dos resíduos", José Manuel
Ribeiro entende por isso como "vantajoso para o município estar ligado
à plataforma".
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Na reunião do executivo irá ser votada também a proposta de
atribuição de Medalha de Honra de Valongo pelos 125 anos da
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Valongo.
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