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Estamos já a poucos dias da 3ª edição da Conferência APCC Porto – 24
de outubro! 
Em novo formato, com a duração de um dia inteiro, tal como no Estoril, o
evento de 2018 tem tudo para ser um êxito, desde excelentes oradores a
temas interessantes. 
O programa da Conferência está já disponível no site da APCC. 
Todos os Associados têm direito a três entradas grátis nas Conferências
da APCC e beneficiam de um preço especial na inscrição no jantar de
encerramento do evento. 
Inscreva-se desde já, os lugares são limitados. 
A Conferência decorrerá no Hotel Porto Palácio.

Realizou-se, no passado dia 27 de setembro, no Lust in Rio, o Festival
GoContact, evento de encerramento da Semana Internacional dos
Contact Centers. Fiel ao seu lema “De todos e para todos”, o Festival foi
um grande sucesso, com mais de 1.000 pessoas presentes, vindas de
todo o país, Assistentes, Supervisores, Diretores e Administradores das
Empresas que operam no setor. Esta iniciativa da GoContact, que conta
com o apoio da APCC, ganhou o seu lugar no calendário de eventos e é
grande a expetativa criada para a edição de 2019.

CALENDÁRIO FISCAL

Para que possa de uma forma clara ter acesso a toda a informação sobre
o calendário fiscal do mês de outubro de 2018, 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.

inscrevase

saber mais

saber mais

ASSOCIADOS

A APCC (Associação Portuguesa de
Contact Centers) institui-se em
Portugal como uma Associação
Empresarial constituída
por 74 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 o Automóvel Clube de
Portugal e a Salesforce, tendo —
desde então — acesso a todo o
envolvimento e vantagens
proporcionados pela Associação.

saber mais

TORNESE
ASSOCIADO

FICHA DE
INSCRIÇÃO /
PROPOSTA DE

ADESÃO
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http://www.conferenciaapcc.org/porto2018/programa.html
http://www.conferenciaapcc.org/porto2018/inscricao.html
https://www.apcontactcenters.org/noticias/festival-gocontact
https://cld.pt/dl/download/8c69d0f8-202c-4c45-a57b-7151ac502117/circular%2071-2018.pdf
https://www.apcontactcenters.org/a-apcc
https://www.apcontactcenters.org/ser-associado
https://docs.wixstatic.com/ugd/43c603_7574acf8743140fc9ccb5c2eb38ad0c7.pdf

