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1. INTRODUÇÃO (1 de 2)

A APCC orienta a sua atividade pela defesa intransigente
do importante Setor económico que representa, da sua
imagem pública e dos interesses de todos e de cada um
dos seus Associados.
Assim, a APCC procurará acompanhar as principais
iniciativas de todos os Associados, intervindo e apoiando
sempre que tal seja solicitado.
Será dada a maior atenção a todos os fatores que possam
condicionar a manutenção da trajetória de crescimento
sustentado do nosso Setor, nomeadamente as dificuldades
de recrutamento e seleção e o quadro legislativo das áreas
laboral e fiscal.
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1. INTRODUÇÃO (2 de 2)

Sendo a forma mais adequada de difundir as boas práticas
na nossa atividade, a APCC procurará aumentar
significativamente o número de operações de Empresas,
Associadas ou não, certificadas com o Selo da Qualidade
da APCC, a única ferramenta de certificação específica
para os Contact Centers.
A APCC prosseguirá com um modelo de gestão em que
todos os seus custos de estrutura e atividades de caráter
associativo sejam suportados pelas receitas de quotização,
devendo todas as restantes iniciativas ser suportadas por
receitas próprias, garantindo assim a sua sustentabilidade.
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2. PLANO DE ATIVIDADES
2.1. Associados
Tal como vem acontecendo nos últimos anos, também em
2019 foi atingido o número de novos Associados previsto
no Plano de Atividades: O número de Associados da APCC
é já, em Outubro, de 89, quando no final de 2018 eram 77.
O crescimento do número de Associados ocorreu em todos
os segmentos que compõem o nosso tecido associativo:
Outsourcers, nacionais e internacionais, Empresas
utilizadoras e Fornecedores de Tecnologia, Consultoria e
Formação específicos para o nosso Setor.
É fixada para 2020 a meta de conseguir 12 novos
Associados, sempre com o objetivo último de aumentar a
representatividade da APCC no Setor e facilitar a difusão
das boas práticas.
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2. PLANO DE ATIVIDADES
2.2. Imagem do Setor (1 de 2)
Ciente da importância da valorização da Imagem da nossa
Indústria, a APCC procurará, em 2020, aumentar ainda
mais a sua presença nos órgãos de comunicação social,
sempre que seja necessário responder aos injustos e cada
vez mais injustificados ataques de que continuamos a ser
alvo, bem como na divulgação das suas ações.
De igual modo serão divulgadas, através dos meios
próprios da Associação – newsletter e site – as mais
relevantes iniciativas dos seus Membros.
Os eixos prioritários do plano de comunicação para 2020
são:

• Divulgação das iniciativas da APCC, com destaque
para as Conferências, para a Semana Internacional
dos Contact Centers e para os Jantares-debate;
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2. PLANO DE ATIVIDADES
2.2. Imagem do Setor (2 de 2)

• Apoio a iniciativas de Associados com especial
importância para o Setor, como os Prémios FORTIUS e
Festival GoContact;

• Divulgação dos dados obtidos nos estudos promovidos
pela APCC, com destaque para o Estudo de
Caracterização e Benchmarking;

• Defender e evidenciar a relevância económica do Setor,
como fator de potenciação da relação com o Cliente, em
todos os setores da Economia, como criador de Emprego,
qualificado e qualificante e como gerador de
Exportações de serviços – Nearshoring – e de Tecnologia;

• Manter contacto permanente com os Associados, quer
por comunicações via e-mail, quer pelas newsletters, que
manterão periodicidade mensal, quer ainda através do
site, permanentemente atualizado.
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2. PLANO DE ATIVIDADES
2.3. Iniciativas (1 de 2)
A APCC desenvolverá em 2020 as seguintes atividades:

• 4ª edição dos Prémios FORTIUS, evento da Altitude
que contará com o apoio da APCC e da AproCS e
que se realizará em março;

• 16ª Conferência Internacional: Realizar-se-á no dia
26 de maio, no Centro de Congressos de Estoril
subordinada ao tema: Contact Centers Portugal:
From Important to Indispensable – no final serão
entregues os APCC Best Awards;

• Dinamização da Semana Internacional dos Contact
Centers, de 10 a 17 de setembro;

• 5ª Conferência APCC Porto: – Ainda sem dia
marcado, decorrerá em outubro;
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2. PLANO DE ATIVIDADES
2.3. Iniciativas (2 de 2)

• Realização de dois Jantares-debate, sobre temas de
atualidade e interesse geral para o Setor,
previsivelmente nos meses de fevereiro e
novembro;

• Implementação de ações de formação, visando
minorar as dificuldades de recrutamento e seleção
sentidas no Setor, em dois eixos:

• Formação de curta duração, comportamental,
para criação de base de dados para
recrutamento, através de protocolo com o
CECOA (Lisboa e Porto);

• Formação de longa duração (2 ou 3 anos),
qualificante, integrando estágios, através de
protocolos com a Escola de Comércio de Lisboa
e com o Centro de Caridade Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro.
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2. PLANO DE ATIVIDADES
2.4. Relações com Outras  Entidades
A APCC manterá uma participação ativa em todas as
iniciativas da Confederação do Comércio e Serviços de
Portugal, com especial destaque para as temáticas com
maior impacto para o Setor.
Procurar-se-á intensificar a relação com a Associação
Espanhola do Setor, a AEERC.
A APCC continuará sempre disponível para acompanhar o
AICEP em ações visando a dinamização da atividade
exportadora do Setor e a atração de investimento
estrangeiro.
A Associação procurará ser recebida sempre que estejam
em causa os interesses da Indústria, seja no Parlamento ou
junto dos Departamentos da Administração Pública com
tutela em temas relevantes.
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3. ORÇAMENTO PARA 2020

1. Orçamento 2019 2. Previsão 2019 3. Orçamento 2020 Variação 3/2 Variação 3/1
Vendas e Serviços Prestados 312 275,00 € 313 208,77 € 321 585,00 € 2,7% 3,0%

- Quotizações 152 460,00 € 151 740,00 € 161 640,00 € 6,5% 6,0%
- Outras receitas 159 815,00 € 161 468,77 € 159 945,00 € -0,9% 0,1%

Fornecimentos e Serviços Externos 216 895,00 € 208 127,10 € 221 374,00 € 6,4% 2,1%
- Gerais 90 645,00 € 93 024,61 € 87 124,00 € -6,3% -3,9%
- Eventos 126 250,00 € 115 102,49 € 134 250,00 € 16,6% 6,3%

Gastos com Pessoal 80 483,00 € 73 934,63 € 85 733,00 € 16,0% 6,5%
Provisões 0,00 € 1 559,03 € 0,00 € -100,0% #DIV/0!
Outros Rendimentos e Ganhos 0,00 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0!
Outros Ganhos e Perdas 12 458,11 € 10 974,07 € 12 020,80 € 9,5% -3,5%

Resultado antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e 
Impostos 2 438,89 € 18 613,94 € 2 457,20 € -86,8% 0,8%

Gastos / Reversões de Depreciação e de Amortização 1 800,00 € 641,08 € 720,00 € 12,3% -60,0%
Resultado Operacional 638,89 € 17 972,86 € 1 737,20 € -90,3% 171,9%

Juros e Rendimentos Similares Obtidos 0,00 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0!
Juros e Gastos Similares Suportados 0,00 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0!

Resultado Antes de Impostos 638,89 € 17 972,86 € 1 737,20 € -90,3% 171,9%
Impostos sobre o Rendimento do Período 0,00 € 250,40 € 400,00 € 59,7% #DIV/0!

Resultado Líquido 638,89 € 17 722,46 € 1 337,20 € -92,5% 109,3%


