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A 4ª 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. 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 270. As apresentações dos oradores já se
encontram disponíveis para consulta no site, bem como as fotografias. A
APCC agradece o apoio dos Patrocinadores, sem o qual este evento não
seria possível.

A APCC e os seus Associados, aderiram à campanha contra a Violência
Doméstica.  No dia 30 de outubro, às 15h30, fizemos 1 minuto de
barulho em homenagem às mais de 30 vítimas que morreram em silêncio.
Consulte algumas das ações dos nossos Associados

Global Contact Center, Dias 13 e 14 de Novembro, a não perder!!
A exemplo de anos anteriores, a APCC e o IFE estabeleceram uma
parceria, através da qual os  nossos associados têm direito a  30% de
desconto numa inscrição  e  50% de desconto para 3 ou mais
inscrições. Inscreva-se já!

ASSOCIADOS

A APCC (Associação Portuguesa de
Contact Centers) institui-se em
Portugal como uma Associação
Empresarial constituída por 89
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.

CALENDÁRIO
FISCAL

Para que possa de uma forma
clara ter acesso a toda a informação
sobre o calendário fiscal do mês de
novembro de 2019, 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.

MEDIDA
CONVERTE+

saber mais

TORNE-SE
ASSOCIADO

saber mais
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http://www.conferenciaapcc.org/Porto2019/
https://em.meo.pt/naoviolencia
https://em.meo.pt/naoviolencia
https://www.apcontactcenters.org/post/n%C3%A3ofique%C3%A0espera
https://bit.ly/2lHumM4
https://bit.ly/2kyqjSj
https://cld.pt/dl/download/07d9f7be-7f62-44ec-aa3a-b48d6bcc21c6/circular%2082-2019.pdf?download=true
https://www.apcontactcenters.org/a-apcc
https://www.apcontactcenters.org/ser-associado
https://cld.pt/dl/download/fd1ff87e-9b26-4470-8ca1-2bde5a24dc89/circular%2083-2019.pdf?download=true

