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É já no próximo dia 24 de outubro, no Porto Palácio Hotel,  a 4ª
Conferência APCC Porto!
Consulte o programa e não perca a oportunidade de ouvir as intervenções
dos excelentes oradores convidados.
Recordamos que todos os Associados têm direito a três entradas grátis na
Conferência e a preços especiais nas inscrições adicionais e jantar de
encerramento. Inscreva-se já. 
Agradecemos o apoio dos nossos Patrocinadores, que nos permite
organizar este evento:

Realizou-se no passado dia 1 de outubro, no Hotel Real Palácio, em
Lisboa o jantar debate sobre as Alterações à Legislação Laboral.
A apresentação que teve o maior interesse para os participantes esteve a
cargo do Dr. Jaime Dória Cortesão, da SMFC.

Entre 10 e 17 de setembro, comemorou-se a Semana Internacional dos
Contact Centers.
Em inúmeros Contact Centers por todo o país realizaram-se atividades
reveladoras do dinamismo e bom ambiente que se vive nas nossas
operações.
Algumas destas operações registaram em pequenos vídeos de altíssima
qualidade as atividades desenvolvidas e participaram no passatempo da
Semana Internacional do Contact Centers. Uma vez avaliados estes
vídeos por um júri constituído pela  APCC, Bureau Veritas e everis
foram  selecionados cinco finalistas e, entre estes, três foram premiados
com o merecido troféu:

1º lugar – RHmais Lisboa
2º Lugar – EGOR
3º Lugar – ManpowerGroup Solutions

Todos os vídeos com especial destaque para os finalistas foram
apresentados durante o Festival GoContact.
Veja aqui como decorreu o Festival GoContact, um evento de todos para
todos.

A exemplo de anos anteriores, a APCC e o IFE estabeleceram uma
parceria, pela qual os nossos Associados têm direito a 30% de desconto
numa inscrição e 50% de desconto para três ou mais inscrições.

Inscreva-se já!

LEI N.º58/2019, DE 8 DE AGOSTO (RGPD)
NOTA INFORMATIVA DA SMFC

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.

Desde a última newsletter aderiram à
APCC o IKEA e a Kiamo, 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
outubro 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.

REFORÇO NA
PARENTALIDADE

MEDIDA
CONVERTE+

ALTERAÇÕES
LEGISLATIVAS -
LEI N.º119, DE 18
DE SETEMBRO 

PRAZO DE
COMUNICAÇÃO
DAS FACTURAS

CONJUNTURA
ECONÓMICA
- 2º TRIMESTRE
DE 2019

saber mais

TORNE-SE
ASSOCIADO

saber mais

Newsletter APCC © 2019 - Alameda Fernão Lopes, 16 A, 7º, Esc. 4, 1495-190 Algés, Portugal           
+351 217261093 | +351 960307983 | apcc@apcontactcenters.pt

http://www.conferenciaapcc.org/Porto2019/inscricao.html
https://iccw.gocontact.pt/festivalgocontact/
https://bit.ly/2lHumM4
https://bit.ly/2kyqjSj
https://www.cnpd.pt/bin/legis/nacional/Lei_58_2019.pdf
https://cld.pt/dl/download/80806a92-4ee8-47b5-b328-19e9bf552548/NotaInformativa-LeiExecu%C3%A7%C3%A3oRGPD_Setembro2019.pdf
https://cld.pt/dl/download/3c325f35-af32-4d77-b19f-5d270b8222c0/circular%2073-2019.pdf
https://cld.pt/dl/download/fcb9170a-1f09-4321-9634-1f61613817a1/circular%2074-2019.pdf
https://cld.pt/dl/download/94ec2d67-3ddc-473b-8e21-4d5033de1c6e/circular%2077-2019.pdf
https://cld.pt/dl/download/d4eff053-e1c0-4040-9aac-46fe6aa13d76/circular%2078-2019.pdf
https://cld.pt/dl/download/e2e9043f-a1fb-49ce-8dd1-e6a7115d7ee2/circular%2079-2019.pdf
https://www.apcontactcenters.org/a-apcc
https://www.apcontactcenters.org/ser-associado
https://cld.pt/dl/download/e8fa6a79-3844-4b94-963e-70951216aca0/circular%2076-2019.pdf

