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O prazo de inscrição nos Prémios Fortius  decorre entre 1 de janeiro e 28
de fevereiro de 2020, cada empresa tem direito a uma candidatura grátis
em cada uma das 3 categorias. INSCREVA-SE JÁ!
Os Prémios Fortius Portugal têm como objetivo premiar os profissionais
de Contact Center, reconhecendo o seu trabalho e dedicação, fomentando
a excelência e a profissionalização das funções reconhecidas nas
categorias premiadas, no âmbito de empresas que operem em Portugal.
O nome dos prémios tem como referência o lema dos Jogos Olímpicos de
Atenas de 1896, “Citius, Altius, Fortius” (mais rápido, mais alto, mais
forte).
Os prémios, de caráter anual, são organizados pela Altitude Software e
com a colaboração da AproCS (Associação de Profissionais de Customer
Service) e da APCC (Associação Portuguesa de Contact Centers).
Se gostaria de ver reconhecidos o seu trabalho e dedicação, e se o seu
percurso de 2019 foi rumo à excelência nas categorias profissionais
de Director CC, Supervisor ou Agente tem agora a oportunidade de se
candidatar e ser um dos mais prestigiados profissionais de Contact Center
de Portugal!

A sua participação no  Estudo de Caracterização e Benchmarking da
Atividade de Contact Centers em Portugal 2020 é fundamental para a
defesa da imagem do nosso setor, o prazo de recolha está a
terminar, responda já! 
Este Estudo é um instrumento de informação fundamental para
conhecimento da nossa indústria, dado que é a única ferramenta
estatística fiável sobre a atividade, com base numa amostra de
respondentes que representa mais de 30% do universo de Contact
Centers no nosso país.
É assim da maior importância podermos contar com a sua resposta, que
desde já muito agradecemos. Como nos anos anteriores, os resultados do
Estudo serão divulgados durante a  Conferência Internacional APCC,
que se realizará em 26 de maio, no Centro de Congressos do Estoril e
será disponibilizado também no site da APCC nos dias seguintes àquele
evento.
A APCC promove este Estudo em 2020 uma vez mais com a colaboração
da EVERIS.

A APCC vai realizar a 16ª edição da sua Conferência Anual. Evento de
referência para o setor de Contact Centers em Portugal, a Conferência
este ano subordinado ao tema: “Contact Centers Portugal: From Important
to Indispensable”.
Este evento realiza-se  no dia 26 de maio de 2020, no  Centro de
Congressos do Estoril.
Como em edições anteriores teremos a oportunidade de ouvir Oradores
qualificados, nacionais e estrangeiros, darem o seu testemunho sobre
temas da atualidade, destacando a importância do Setor para a Economia
e as últimas novidades sobre Tecnologia.
Contamos com a presença de um grande número de Agentes
Económicos do Setor bem como entidades com papel relevante para a
nossa Indústria e em especial das Empresas nossas Associadas.

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.

Desde a última newsletter aderiu à
APCC a IMA Ibérica Assistência e a
Worten, tendo — desde então —
acesso a todo o envolvimento e
vantagens proporcionados pela
Associação, e saiu a BrainFocus.

CALENDÁRIO
FISCAL

Para que possa de uma forma
clara ter acesso a toda a informação
sobre o calendário fiscal do mês de
fevereiro 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.
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VALOR
INDEXANTE DOS
APOIOS
SOCIAIS (IAS)
PARA 2020

saber mais

TORNE-SE
ASSOCIADO

saber mais

Newsletter APCC © 2020 - Alameda Fernão Lopes, 16 A, 7º, Esc. 4, 1495-190 Algés, Portugal           
+351 217261093 | +351 960307983 | apcc@apcontactcenters.pt

http://www.fortiusportugal.com/index.html
https://www.surveymonkey.com/r/J78YBNN
http://www.conferenciaapcc.org/2020/
https://43c603d8-04b7-4863-a8ed-5965995d961b.usrfiles.com/ugd/43c603_e08439ab9e4f433ea85271099096b5e7.pdf
https://43c603d8-04b7-4863-a8ed-5965995d961b.usrfiles.com/ugd/43c603_e08439ab9e4f433ea85271099096b5e7.pdf
https://43c603d8-04b7-4863-a8ed-5965995d961b.usrfiles.com/ugd/43c603_f634fc3005c5429dab59bde461caee2f.pdf
https://www.apcontactcenters.org/a-apcc
https://www.apcontactcenters.org/ser-associado
https://43c603d8-04b7-4863-a8ed-5965995d961b.usrfiles.com/ugd/43c603_0ce21c691c5a440eb4cbd1a7f1f28f06.pdf

