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Realizase no dia 3 de junho a 15ª edição da Conferência Internacional
APCC. O local é, uma vez mais, o Centro de Congressos do Estoril. 
Já está disponível no site da APCC o Programa da Conferência, de que
destacamos as presenças de Maria João Carioca, da Comissão Executiva
da CGD, Vera Pinto Pereira, CEO da EDP Comercial, António Bico, CEO
da Zurich e Manuel Ramalho Eanes, Administrador Executivo da NOS. As
mais  reputadas  Empresas  Tecnológicas  apresentarão  as  soluções mais
inovadoras  que  propõem  para  o  Setor.  A  everis  dará  a  conhecer  os
resultados  do  Estudo  de  Caracterização  e  Benchmarking  de  2019  e  a
Deloitte vai perspetivar os cenários económicos da próxima década. 
Não deixe de fazer parte deste que é o evento de referência em Portugal
do  nosso  importante  Setor  e  usufrua  do  direito  que  cabe  a  todos  os
Associados de ter 3 inscrições grátis na Conferência. Inscrevase desde já
e assegure o seu lugar nos momentos de networking que envolverão mais
de 500 decisores da nossa Indústria. 
São estas as Empresas que patrocinam este evento:

Contribua para a fiabilidade e relevância do Estudo de Caracterização e
Benchmarking  que  a  APCC  promove  anualmente,  este  ano  com  a
colaboração da everis. 
Aproximase  a  data  limite,  19  de  março,  para  envio  das  respostas  ao
questionário, este ano menos complexo e de mais fácil preenchimento.

O prazo de apresentação de candidaturas à edição de 2019 dos Prémios
FORTIUS  foi  adiado  para  15  de  março.  Não  perca  a  oportunidade  de
proporcionar aos Agentes, Supervisores e Responsáveis por Operações o
reconhecimento publico da excelência do seu desempenho.  Inscrevaos
já. 
Esta  3ª  edição  dos  Prémios  GORTIUS  Portugal  é  uma  iniciativa  da
Altitude  com  o  apoio  da  APCC  e  da  AproCS.  A  Gala  de  entrega  dos
FORTIUS  decorrerá,  este  ano,  no  dia  10  de  abril,  na  Estufa  Real,  em
Lisboa.

BARÓMETRO PME COMÉRCIO E
SERVIÇOS - 3º TRIMESTRE DE 2018

CENTRAL DE BALANÇOS DO BANCO
DE PORTUGAL

IGUALDADE REMUNERATÓRIA DE
GÉNERO

ASSOCIADOS

A APCC (Associação Portuguesa de
Contact Centers) institui-se em
Portugal como uma Associação
Empresarial constituída por 80
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 Unilabs, tendo — desde
então — acesso a todo o
envolvimento e vantagens
proporcionados pela Associação.

 

CALENDÁRIO
FISCAL

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

INFORMAÇÃO
NRAU –
ARRENDAMENTO
NÃO
HABITACIONAL

LIVRO DE
RECLAMAÇÕES
ELETRÓNICO

saber mais

TORNESE
ASSOCIADO

saber mais
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http://www.conferenciaapcc.org/2019/index.html
https://www.apcontactcenters.org/noticias/14%C2%AA-edi%C3%A7%C3%A3o-do-estudo-de-caracteriza%C3%A7%C3%A3o-e-benchmarking-da-atividade-de-contact-centers-em-portugal
https://pages.altitude.com/fortiusportugal2019?utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz--AxJv7_r-NTb79Gxx4n9v_EjFTvsAwsWfPIglAJm0OS7OMtAAUX7ldsDPJRaJYsH6T9BgX3G_ad3hve4po5ZggQRbLkMcB11wPM133cEcx9Edpe4c&_hsmi=2&utm_content=2&utm_source=hs_email&hsCtaTracking=84d85bc8-aad7-48b7-843c-aaa98970ab47%7Cfd8b1783-0c16-4d16-89fb-a1b55df01130#fortius
https://cld.pt/dl/download/6f2ef836-244f-4056-8af0-7e83c21a3838/Bar%C3%B3metro.pdf
https://cld.pt/dl/download/fdac5cd0-9f95-4d08-9255-838ac65f78dd/Central%20de%20Balan%C3%A7os%20do%20Banco%20de%20Portugal.pdf
https://cld.pt/dl/download/8b273ebe-31d4-4594-9e72-b99404bb86b8/Igualdade%20Remunerat%C3%B3ria%20de%20G%C3%A9nero.pdf
https://cld.pt/dl/download/9113a41e-1298-48ad-a379-00cc64c147cd/Informa%C3%A7%C3%A3o%20NRAU.pdf
https://cld.pt/dl/download/f0c4e3f0-0d03-43e4-b51a-37df6c793213/Livro%20de%20Reclama%C3%A7%C3%B5es%20Eletr%C3%B3nico.pdf
https://www.apcontactcenters.org/a-apcc
https://www.apcontactcenters.org/ser-associado
https://cld.pt/dl/download/b31db1a4-f9b5-4caf-b30f-2b6409aa66e0/circular%2019-2019.pdf

