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A APCC levou a cabo, no dia 5 de maio, o primeiro webinar APCC, com o
apoio da Talkdesk, subordinado ao tema “Regresso ao Trabalho: Regras,
Cuidados, Inovações Operacionais e Boas Práticas”.
Esta iniciativa teve como oradores Carlos Moreira, CEO da Webhelp, Ana
Coelho, Executive Vice-President Operations da Teleperformance, Pedro
Empis, Executive Business Director da Randstad e Rui Henriques, CEO
da RHmais. A moderação desta conferência online foi assegurada por
Jorge Pires, ex-Assessor da Direção da APCC, e o acolhimento ficou a
cargo de Ana Gonçalves, Secretária-Geral da APCC e Marco Costa,
Diretor-Geral da Talkdesk. 
As principais conclusões deste webinar foram:
O regresso dos colaboradores aos Contact Centers, previsivelmente a
partir do dia 1 de junho, será feito de forma gradual e atendendo sempre a
todas as recomendações da Direção-Geral da Saúde (DGS), de forma a
garantir a saúde e a segurança de todos;
O regresso dos colaboradores será feito tendo em conta, entre outros
fatores, a sua experiência, autonomia, vontade de voltar a trabalhar a
partir dos Contact Centers e não terem filhos pequenos a quem precisem
de dar apoio, pelo menos até ao regresso dos jovens às escolas;
Todos foram unânimes em considerar que este foi um dos setores que
mais depressa e melhor se adaptou ao estado de emergência, tendo
conseguido colocar, em menos de uma semana, a maioria dos seus
colaboradores a trabalhar a partir de casa, sem nunca pôr em causa a
continuidade e a qualidade do serviço ao cliente.

A APCC vai organizar no próximo dia 19 de maio, às 15 horas, um
webinar com o apoio da Collab, subordinado ao tema: Teletrabalho nos
Contact Centers: Desafios para a Supervisão e Gestão das Operações.
A opção pelo teletrabalho colocou, desde logo, desafios ao nível do
recrutamento, seleção e formação de Recursos Humanos, num
enquadramento remoto completamente diferente daquele a que as
operações estavam rotinadas.
Mas as alterações mais relevantes colocaram-se ao nível da Supervisão e
Gestão das Operações. A realidade é que, mesmo neste novo cenário,
continua a exigir-se dos Contact Centers um desempenho de excelência. 
Vamos descobrir a forma como as Empresas fazem face a estes desafios!

BOLSAS TALENTUM

Relembramos que se encontram abertas as candidaturas para as Bolsas
Talentum até ao final do mês de junho.
As candidaturas deverão ser enviadas para o seguinte
email: apcc@apcontactcenters.pt.

GUIA DE BOAS PRÁTICAS PARA O
COMÉRCIO E SERVIÇOS
PROTOCOLO CCP-DGS

19 RECOMENDAÇÕES: ADAPTAR
OS LOCAIS DE TRABALHO / PROTEGER
OS TRABALHADORES

ASSOCIADOS

A APCC (Associação Portuguesa de
Contact Centers) institui-se em
Portugal como uma Associação
Empresarial constituída por 92
Empresas, que representam 12 dos
mais relevantes setores da economia
nacional, com a missão de
desenvolver, de forma sustentada, o
mercado de “Contact Centers” em
Portugal.
 

CALENDÁRIO
FISCAL

Para que possa de uma forma
clara ter acesso a toda a informação
sobre o calendário fiscal do mês de
maio de 2020, a APCC disponibiliza-
o através do link abaixo. Todos os
meses terá acesso ao mesmo a partir
da mesma metodologia, bastando
para isso que subscreva a nossa
Newsletter.

AS DIFERENTES
DIMENSÕES DO
COLAPSO DA
ECONOMIA

saber mais

TORNE-SE
ASSOCIADO

saber mais
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