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A 15ª Conferência Internacional APCC  decorreu no passado dia 3 de
junho, no Centro de Congressos do Estoril e contou com a presença de
539 participantes, predominantemente decisores da nossa Indústria. 
A satisfação expressa pela maior parte dos presentes refletiu bem a
grande qualidade das apresentações proporcionadas pelos Oradores do
evento. 
A abertura foi presidida pelo Dr. João Faria, em representação do
Presidente da Câmara Municipal de Cascais e ao encerramento, em
representação do Primeiro Ministro,   presidiu o Eng.º João Torres,
Secretário de Estado da Defesa do Consumidor. 
Destacaram-se as apresentações de Maria João Carioca, Administradora
da CGD, Manuel Ramalho Eanes, Administrador da NOS, António Bico,
CEO da Zurich e Vera Pinto Pereira, CEO da EDP Comercial, que
demonstraram bem a importância, presente e futura, dos Contact Centers
para setores vitais da Economia, como a Banca, os Seguros, as
Telecomunicações e a Energia. 
Empresas fornecedoras de Tecnologia   para o nosso setor tiveram o
ensejo de apresentar as soluções mais inovadoras para fazer face às
expectativas de investimento reveladas pelo Estudo de Benchmarking.
Estiveram presentes a Collab, a Axians, a GoContact, a Salesforce com a
SONAE, a Altitude, a Altice Labs, a Talkdesk, a MRA e a Verint. 
Merecem ainda especial destaque as intervenções da Teleperformance,
sobre o nearshore, da everis, apresentando os resultados do Estudo de
Benchmarking e da Deloitte, sobre transformação digital. 
Após o encerramento dos trabalhos e do Sunset Gin Bar, realizou-se, no
Hotel Palácio do Estoril, o Jantar durante o qual foram entregues os
APCC Best Awards, distinguindo as melhores práticas no setor.

CONTRATO GERAÇÃO

ASSOCIADOS

A APCC (Associação Portuguesa de
Contact Centers) instituise em
Portugal como uma Associação
Empresarial constituída por 82
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. 
 
Desde a última newsletter aderiu à
APCC a MyVoice e a Sollo, tendo —
desde então — acesso a todo o
envolvimento e vantagens
proporcionados pela Associação, e
saiu a Adecco . 

CALENDÁRIO
FISCAL

Para que possa de uma forma
clara ter acesso a toda a informação
sobre o calendário fiscal do mês de
junho de 2019, 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.

saber mais

TORNESE
ASSOCIADO

saber mais
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http://www.conferenciaapcc.org/2019/index.html
https://cld.pt/dl/download/47ba6e19-e2e8-48c4-a700-4bc94623a0cd/circular%2042-2019.pdf
https://www.apcontactcenters.org/a-apcc
https://www.apcontactcenters.org/ser-associado
https://cld.pt/dl/download/fd86b812-b7d3-4016-be71-5a10e5306d71/circular%2048-2019.pdf

