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O futuro dos Contact Centers vai, tendencialmente, passar por ter em
trabalho remoto um a dois terços dos seus colaboradores. Uma certeza
partilhada pelos consultores que participaram no dia 29 de julho no 6º
webinar da Associação Portuguesa de Contact Centers (APCC).
Nesta conferência online subordinada ao tema “As Soluções dos
Consultores para os Desafios dos Contact Centers em Teletrabalho” foi
consensual entre os oradores que este “novo normal”, que concilia
trabalho remoto com trabalho presencial veio mesmo para ficar.
Esta iniciativa, que contou com o apoio da GMtel, teve como oradores
Francisco Cal, Associate Partner da Deloitte Portugal, Jorge Simões,
Project Manager da everis, Hermínia Moutinho, CEO da GMtel, Manuel
Alçada, Managing Director da Happy Work e Rui Santos, General
Manager da InPar. 
O próximo webinar da APCC vai realizar-se no próximo dia 22 de
setembro.
Veja aqui o vídeo do 6º webinar da APCC.

O período de confinamento levou a que o recrutamento, a seleção e a
formação - quer inicial, quer contínua - dos colaboradores dos Contact
Centers passassem a ser feitos online e de forma bem sucedida. Esta é
uma das principais conclusões do 5º webinar da APCC, realizado a 14 de
julho. Intitulada “A Gestão de Recursos Humanos nos Contact Centers
perante o Covid-19”, esta conferência online contou com o apoio da
Grupês.
O setor dos Contact Centers conseguiu, mais uma vez, adaptar-se a esta
nova realidade, mesmo com 90% dos trabalhadores em regime de
teletrabalho. Esta foi a opinião partilhada Edgar Correia, CEO da
Connecta, Afonso Carvalho, CEO da Egor,  Cláudia Rodrigues, Managing
Director da Leads4Sales Portugal, Vânia Delgado, Managing Director da
Ucall, Filipe Perdigão Costa, Senior Manager da NOS SGPS e Cláudio
Valente, Head of Human Resources do IKEA Portugal. 
Veja aqui o vídeo do 5º webinar da APCC.

Venha celebrar connosco a Semana Internacional dos Contact Centers
de 10 a 17 de setembro.
Participe no concurso, realizando um vídeo de três minutos que espelhe
as atividades desenvolvidas durante esta semana. 
O Júri constituído para o efeito não terá́ em conta a qualidade do vídeo
mas sim a criatividade e o espírito de como se vive essa semana, não
esquecendo os pilares da solidariedade e espírito de equipa, adaptados a
uma nova realidade: a crise que estamos a viver com o COVID 19, onde
estes valores são ainda mais relevantes. 
A entrega dos prémios vai realizar-se de forma remota no dia 30 de
setembro e vai contar com o apoio da GoContact!
Contamos consigo uma vez mais. Nesta que será uma semana diferente,
a sua participação é ainda mais importante...

ÓRGÃOS SOCIAIS DA APCC ELEITOS
PARA 2020/2021

A Assembleia Geral Eleitoral da APCC para a escolha dos Órgãos Sociais
para o biénio 2020/2021 realizou-se no passado dia 9 de julho. Nesta
Assembleia Geral foram eleitos:

Para a Mesa da Assembleia Geral 
Presidente: Rui Henriques
Secretário: Manuel Alçada

Para a Direção 
Presidente: SIBS Processos, representado por Pedro Miranda
Diretores: Altitude Software, representado por Miguel Noronha; Caixa
Central de Crédito Agrícola Mútuo, representado por Lídia Sá;
Departamento de Jogos da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa,
representado por Magda Lapa e Zurich, Insurance, plc, representado por
Fátima Silva.

Para o Conselho Fiscal 
Presidente: António Veiga
Vogal: Duarte Bettencourt
Vogal: Bruno Espírito Santo

MEDIDAS FISCAIS PREVISTAS NA
PROPOSTA DE ORÇAMENTO SUPLEMENTAR

ASSOCIADOS

A APCC (Associação Portuguesa de
Contact Centers) institui-se em
Portugal como uma Associação
Empresarial constituída por 93
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 Houze, 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
agosto 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.

MEDIDAS
EXCEPCIONAIS
FACE AO SURTO
DE DOENÇA E
ALERTA, NO
ÂMBITO DA
PANDEMIA DA
DOENÇA COVID-19 

INCENTIVO
EXTRAORDINÁRIO
À NORMALIZAÇÃO
DA ATIVIDADE
EMPRESARIAL

VENCER A CRISE
PARA GANHAR A
DÉCADA

BREXIT -
PROCEDIMENTOS E
CONTROLOS
ADUANEIROS DO
REINO UNIDO A
PARTIR DE 1 DE
JANEIRO DE 2021

saber mais

TORNE-SE
ASSOCIADO

saber mais
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