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INTRODUÇÃO 
 
O Plano de Atividades aprovado pela Assembleia Geral para 2015 estava 
apoiado nos seguintes três pilares estratégicos:  
 

 Atualização dos estatutos da APCC;  

 Credibilização da imagem institucional da APCC e da atividade 
de Contact Center; 

 Prossecução da sustentabilidade financeira da APCC, recuperada 
em 2013/2014. 

 
De destacar o aumento do número de Associados, de 43 para 51, 
representando um significativo esforço de divulgação e angariação por 
parte da APCC mas também o reconhecimento da sua imagem e 
utilidade. 
 
Os associados eram, em 31 de dezembro de 2015, os seguintes: 

 3C 

 Active Brain 

 Advance Care 

 Altitude Software 

 Avaya EME 

 Banco Santander Totta 

 Banif 

 BIC 

 Bosch Security Systems 

 Caixa Geral de Depósitos 

 Collab 

 Connecta 

 Contact 

 Crédito Agrícola 

 CTT 

 DHL Express Portugal 

 Dimention Data 

 EDP 

 EGOR 

 Europ Assitance 

 G9 Telecom 

 Galp Energia 

 Genesys 

 GMtel 
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 Go Telecom 

 InterPartner Assistance 

 JMR 

 Kelly Services 

 Konecta Portugal 

 Lease Plan 

 Manpower 

 Mcall 

 Medicare 

 MetLife 

 Milennium BCP 

 Montepio 

 NOS 

 Novo Banco 

 Plantronics 

 Prosegur 

 PT Contact 

 Randstad Recursos Humanos 

 Rhmais 

 Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 

 Seguros LOGO 

 Sitel 

 Teleperformance 

 Tranquilidade 

 Transcom 

 Vodafone Portugal 

 Zurich 
 

REVISÃO DOS ESTATUTOS 

Os estatutos da APCC foram objeto de revisão, aprovada em Assembleia 
Geral realizada em 13 de abril de 2015. 

O objetivo da revisão era o de evitar que a APCC tenha um 
posicionamento redutor nem ser confundida com uma Associação de 
empresas Outsourcers de Serviços de Contact Center. 

De destacar a criação da figura do Associado Não Residente, pessoas 
singulares ou coletivas que, atenta a sua natureza ou as características 
da atividade que desenvolvem, tenham ou manifestem interesse 
relevante na promoção, valorização e desenvolvimento dos serviços e 
atividade de Contact Center em Portugal. 
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CREDIBILIZAÇÃO DE IMAGEM 

Em 2015 a APCC adjudicou a uma relevante empresa de assessoria de 
imprensa, a ADBD, a realização de iniciativas ao longo do ano, 
orientadas para os objetivos de valorização da atividade. 

Procurou-se, nomeadamente: 

 Reforçar a credibilidade da APCC através de informação sobre 
associados e eventos da associação, junto dos profissionais do 
setor, meios de comunicação social e público em geral; 

 Credibilizar, desenvolver e dar visibilidade às empresas de 
Contact Center nacionais através da veiculação de informação 
credível e relevante sobre o setor; 

 Apresentar o setor dos Contact Centers como um motor 
importante da economia nacional e forte empregador; 

 Enaltecer os fatores positivos da aposta em Contact Centers em 
território nacional, desde a tecnologia, experiencia de gestão e 
recursos humanos, apresentando esta atividade com elevado 
potencial de atração de investimento estrangeiro para Portugal; 

 Divulgar e valorizar no mercado a certificação “Selo de 
Qualidade APCC”. 

Os resultados da atividade levada a cabo pela ADBD consubstanciaram-
se em 111 notícias diretas em órgão de comunicação ao longo do ano. 

 

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL APCC 
 

Em Maio de 2015 realizou-se a 10ª Conferência Internacional da APCC, 
que continua a ser o maior evento nacional no âmbito dos Contact 
Centers, marcando anualmente a agenda do setor. 
 
A edição deste ano, subordinada ao tema “What’s Next” ficou 
particularmente assinalada pela presença do Ministro da Economia, que 
encerrou a Conferência. 
 
No âmbito da Conferência, realizou-se um Jantar de Gala no qual foi 
feita a entrega dos “APCC Best Awards”, iniciativa em que foi mantida 
a parceria com a Bureau Veritas para a gestão integral do processo de 
auditoria e seleção de nomeados. 
 
O Regulamento e critérios de seleção dos nomeados foram sujeitos a 
revisão que permitiu introduzir melhorias no processo. 
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CONHECIMENTO DO SETOR 
 

Em 2015 foi uma vez mais levado a cabo o Estudo de Benchmarking do 
Setor, mantendo-se a parceria estabelecida com a KPMG Advisory – 
Consultores de Gestão, S. A. para coordenação técnica desta iniciativa. 
 
O questionário de recolha de dados para este Estudo foi revisto, o que 
possibilitou a introdução de melhorias, quer no processo de recolha, 
quer na análise da informação. 
 

OUTRAS INICIATIVAS  
 

No quarto trimestre de 2015, em colaboração com a empresa SFORI, 
realizou-se o evento “24 Horas de Customer Service”. 
 
Evento formativo, visando treinar, testar e capacitar equipas 
disciplinares de gestão de Contact Center, esta realização teve 
assinalável êxito, indiciando a repetição, em moldes semelhantes, nos 
próximos anos. 
 
Em parceria com a Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa 
realizou-se um Estudo de avaliação dos riscos psicossociais em contexto 
de equipas de Contact Center. 

 

RESULTADOS 

A APCC prosseguiu uma gestão cuidada, com particular atenção ao 
controlo dos custos, sem deixar de prosseguir todas as atividades 
previstas no Plano. 

Mercê do continuado apoio dos patrocinadores dos seus eventos e do 
aumento do número de associados, as contas da APCC apresentam, em 
31 de dezembro de 2015, um resultado líquido de 10.247,65€. 

 

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS  

A Direcção da APCC propõe que o saldo da conta de Resultados Líquidos 
apurado no exercício, num montante de 10.247,65€, transite para a 
conta de Resultados Transitados. 

A DIRECÇÃO 


