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14ª edição da Conferência
Internacional APCC 

A 14ª edição da Conferência Internacional da
APCC vai realizar-se no Centro de Congressos do
Estoril, no próximo dia 4 de junho. O Programa
está disponível no site da APCC e já é possível
fazer a sua inscrição. Não esqueça: todos os
Associados têm direito a três inscrições grátis nas
Conferências APCC.

No Programa de 2018, sob o tema “Contact
Centers Challenge: What we are and what we’ll be”
teremos o ensejo de assistir a intervenções de
oradores provenientes de Espanha, França, Reino
Unido, Hungria, Bélgica e Alemanha, que nos irão
traçar a situação atual do setor nos seus países e
as perspetivas de evolução de cada um. Teremos
ainda oportunidade de ver abordados temas de
grande atualidade para a nossa indústria, como a
Retenção de Talentos ou o ponto de situação da
aplicação do novo RGPD. Os representantes de
quatro das mais relevantes Empresas de
Tecnologia para o setor a operarem em Portugal
dar-nos-ão uma visão do que os Contact Centers
podem esperar da Tecnologia no futuro próximo.

Não perca a oportunidade de estar nesta iniciativa
de referência no setor em Portugal e usufrua do
networking que os nossos eventos sempre
proporcionam. 

saber mais

ASSOCIADOS

A APCC (Associação
Portuguesa de Contact
Centers) institui-se em
Portugal como uma
Associação Empresarial
constituída por 71 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 InPar,
tendo — desde então —
acesso a todo o
envolvimento e vantagens
proporcionados pela
Associação.
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TORNE-SE
ASSOCIADO

FICHA DE
INSCRIÇÃO /

PROPOSTA DE
ADESÃO

http://www.conferenciaapcc.org/2018/
https://www.apcontactcenters.org/a-apcc
https://www.apcontactcenters.org/ser-associado
https://docs.wixstatic.com/ugd/43c603_7574acf8743140fc9ccb5c2eb38ad0c7.pdf


CALENDÁRIO FISCAL

Para que possa de uma forma clara ter acesso a toda a informação sobre o
calendário fiscal do mês de maio 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.
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“Comentários da Confederação do Comércio e
Serviços de Portugal – CCP ao Programa de

Estabilidade 2018/2022, recentemente apresentado pelo
Governo”

https://cld.pt/dl/download/b4e4e29d-6e02-429f-8fb1-fbaef4515ddd/circular%2031-2018.pdf
https://cld.pt/dl/download/3af21db5-1d8b-4f6b-ac33-d893d58cb2a3/circular%2029-2018.pdf

