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JANTAR-DEBATE SOBRE RETENÇÃO 
DE TALENTOS E DIFICULDADE 

DE RECRUTAMENTO

A APCC vai realizar no próximo dia 26 de novembro, no Hotel Sana
Lisboa, na avenida Fontes Pereira de Melo, 8, um Jantar-Debate sobre
“Retenção de Talentos e Dificuldades de Recrutamento”.  
Sendo um tema que muito preocupa quiçá todas as Empresas do nosso
Setor, estamos certos de que este evento contará com a presença da
generalidade dos nossos Associados. 
Reserve a data na sua agenda e esteja atento à divulgação que será feita
nos próximos dias. Pela natureza do evento e do espaço, o número de
lugares é limitado e rigorosamente reservado a Associados da APCC.

A 3ª edição da Conferência APCC Porto, que se realizou no passado dia
24 de outubro, no Hotel Porto Palácio, foi um sucesso a todos os títulos,
quer pela qualidade dos Oradores, quer pelo grande interesse da
atualidade dos temas apresentados. A abertura da Conferência foi
presidida pelo Dr. Ricardo Valente, Vereador da Economia, Turismo,
Comércio e Gestão de Fundos Comunitários da Câmara Municipal do
Porto e o encerramento teve a presença do novo Secretário de Estado da
Economia, Dr. João Correia Neves.   
Os participantes apreciaram muito favoravelmente a alteração do modelo
do evento, que passou a ter a duração de um dia inteiro e encerrou com
um Jantar, antecedido de um Cocktail. 
O networking que se estabeleceu em todos os momentos é mais um fator
de sucesso, ao qual devemos acrescer também o número record de
participantes, excedendo os 250. 
A APCC deve realçar o apoio dos Patrocinadores deste evento, que
ajudam a criar as condições de exequibilidade indispensáveis.

 

COM O APOIO DA APCC

CONJUNTURA ECONÓMICA 
DO 2º TRIMESTRE 2018

NOVO PERÍODO DE POSSIBILIDADE
DE MIGRAÇÃO DE PROCESSOS DOS
TRIBUNAIS TRIBUTÁRIOS PARA A
ARBITRAGEM TRIBUTÁRIA

ASSOCIADOS

A APCC (Associação Portuguesa de
Contact Centers) institui-se em
Portugal como uma Associação
Empresarial constituída
por 75 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 Chubb, 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
novembro 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.

saber mais

TORNESE
ASSOCIADO

FICHA DE
INSCRIÇÃO /
PROPOSTA DE

ADESÃO

saber mais
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https://cld.pt/dl/download/38987ef3-7573-47de-a8a4-a1ebc5777be4/CONJUNTURA_ECONOMICA%20n%C2%BA52-2%C2%BAT2018_Set.pdf
https://cld.pt/dl/download/9108edb2-83e5-4936-86f3-f53275ffb168/circular%2078-2018.pdf
https://www.apcontactcenters.org/a-apcc
https://www.apcontactcenters.org/ser-associado
https://docs.wixstatic.com/ugd/43c603_7574acf8743140fc9ccb5c2eb38ad0c7.pdf
https://cld.pt/dl/download/0fbf124b-33e5-4626-baf8-9e5e9d74241d/circular%2077-2018.pdf

