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Aproximase a data da 15ª edição da Conferência Internacional APCC.
Marque na sua agenda: 3 de junho, no Centro de Congressos do Estoril. 
Brevemente  estará  disponível  no  site  da  APCC  o  Programa  da
Conferência. Estão  já confirmadas várias participações de que podemos
destacar António Bico  (CEO da Zurich), Maria João Carioca  ( Executive
Bord Member da CGD) e Fernando Gallego  (Regional Sales Director da
Salesforce). 
Várias  Empresas  associam  a  sua marca  ao mais  importante  evento  de
Contact Centers em Portugal:

Contamos  com  a  presença  de  mais  de  500  participantes,
predominantemente decisores nas Empresas do nosso setor e esperamos
que todos os Associados possam participar nesta Conferência que será,
uma vez mais, o evento de referência da nossa  Indústria. A exemplo do
ano  passado,  a  entrega  dos  APCC  Best  Awards  decorrerá  no  final  do
Jantar de encerramento.

Decorre já a recolha de informação para o Estudo de Caracterização e
Benchmarking. Esta importante iniciativa, que permite obter a única
informação estatística fiável sobre o Setor, construída a partir de uma
amostra representativa de mais de 30% do universo só é possível com a
colaboração de todos. 
Em 2019 o Estudo está a ser conduzido com a colaboração da Everis.

Já é possível apresentar candidaturas aos Prémios FORTIUS, iniciativa
da Altitude com o apoio da APCC e da AproCS. O prazo para
apresentação de candidaturas é o dia 8 de março. A Gala de entrega dos
FORTIUS decorrerá no dia 10 de abril, na Estufa Real, em Lisboa. Não
deixe de apresentar as candidaturas dos colaboradores, Assistentes
Supervisores e Responsáveis de Operação que mais se distinguiram em
2018.

ASSOCIADOS

A APCC (Associação Portuguesa de
Contact Centers) institui-se em
Portugal como uma Associação
Empresarial constituída
por 79 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 Intelcia e a Bureau
Veritas, 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
fevereiro 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.

saber mais

TORNESE
ASSOCIADO

FICHA DE
INSCRIÇÃO /
PROPOSTA DE

ADESÃO

saber mais
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SISTEMAS DE QUOTAS PARA EMPREGO PARA PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA

REGISTO CENTRAL DO BENEFICIÁRIO EFETIVO (RCBE).
OBRIGAÇÕES PARA EMPRESAS

http://www.conferenciaapcc.org/2019/index.html
https://www.apcontactcenters.org/noticias/14%C2%AA-edi%C3%A7%C3%A3o-do-estudo-de-caracteriza%C3%A7%C3%A3o-e-benchmarking-da-atividade-de-contact-centers-em-portugal
https://pages.altitude.com/fortiusportugal2019?utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz--AxJv7_r-NTb79Gxx4n9v_EjFTvsAwsWfPIglAJm0OS7OMtAAUX7ldsDPJRaJYsH6T9BgX3G_ad3hve4po5ZggQRbLkMcB11wPM133cEcx9Edpe4c&_hsmi=2&utm_content=2&utm_source=hs_email&hsCtaTracking=84d85bc8-aad7-48b7-843c-aaa98970ab47%7Cfd8b1783-0c16-4d16-89fb-a1b55df01130#fortius
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/63427100-fae5-4466-b648-3d770a39122d/circular%2009-2019.pdf
https://cld.pt/dl/download/c9635895-e604-4914-bc55-9128a672ffa3/circular%2008-2019.pdf
https://cld.pt/dl/download/9f1d6982-cac4-4f6b-a6ea-56b2e5a94d9e/circular%2007-2019.pdf

