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Assembleia Geral Associados
Decorreu no dia 1 de março, pelas 18 horas, a Assembleia Geral Eleitoral 
da APCC, para escolha dos Órgãos Sociais para o biénio 2018/2019.

Naquela que poderá ter sido a Assembleia Geral mais concorrida de 
sempre na APCC, foram eleitos:


• Mesa da Assembleia Geral

o Presidente: Rui Henriques; 

o Secretário: Manuel Alçada


• Direção

o Altitude Software, representado por Raquel Serradilla

o Crédito Agrícola, representado por Lídia Sá

o EDP, representado por Duarte Bettencourt

o Jogos Santa Casa, representado por Magda Lapa

o Zurich, representado por Fátima Silva


• Conselho Fiscal

o Presidente: António Veiga

o Vogal: João Borges

o Vogal: Ladislau Batalha


No final da Assembleia foi reconhecido o significativo mérito da Direção 
cessante, que foi aplaudida de pé pelos presentes.

Deseja-se aos novos titulares dos Órgãos Sociais as maiores felicidades 
e sucesso no desempenho das suas funções.

A APCC (Associação Portuguesa de Contact 
Centers) institui-se em Portugal como uma 
Associação empresarial constituída por 69 
Empresas, na representação de 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 
ARVATO, tendo — desde então — acesso a todo o 
envolvimento e vantagens proporcionados pela 
Associação.
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA CALENDÁRIO FISCAL
Realizou-se no passado dia 1 de março, pelas 17 
horas, a Assembleia Geral Ordinária da APCC, 
para apreciar o Relatório e Contas relativos ao 
exercício de 2017. 

Foi também divulgado o parecer do Conselho 
Fiscal, que aprovou, sem reservas, aquele 
documento.


A Assembleia aprovou, por unanimidade, o 
Relatório e Contas e a proposta da Direção de 
aplicação de Resultados.


Ainda no decurso daquele Ato foram aprovados 
uma alteração aos Estatutos, eliminando o artigo 
que estabelecia a caducidade do Secretário Geral 
após Eleições e autorizada a Direção a transferir a 
Sede da APCC para o concelho de Lisboa.

Para que possa de uma forma clara e informada 
ter acesso a toda a informação sobre o calendário 
fiscal do mês de março 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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CALENDÁRIO FISCAL

INNOVATIVE WORK-LIFE BALANCE 
STRATEGIES
A Comissão Europeia lançou um convite para a 
apresentação de propostas que facilitem a 
conciliação entre a vida profissional e a vida 
familiar, tendo publicado no passado dia 19 de 
janeiro de 2018 o documento “Innovative Work-
Life Balance Strategies”.
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14ª CONFERÊNCIA INTERNACIONAL APCC 2018

A APCC vai levar a cabo a 14ª edição da sua Conferência Internacional, este ano subordinada ao tema 
“Contact Centers Challenge: What we are and what we’ll be”. Esperam-se oradores de diversas 
nacionalidades que nos darão conta da situação atual da nossa atividade e da sua visão de evolução 
futura.

Tal como no ano de 2017, este evento da APCC, que é o principal marco da agenda anual da nossa 
Indústria, vai ter lugar no Centro de Congressos do Estoril, no dia 4 de junho. 
As inscrições podem já ser efectuadas através do link. 
 
As inscrições podem já ser efectuadas através do link.

INSCREVA-SE

PRÉMIOS FORTIUS
A Gala de encerramento dos Prémios Fortius 
realiza-se já no próximo dia 15 de março, a partir 
das 17 horas, na Associação Comercial de Lisboa. 
Evento muito relevante para o setor, vai distinguir 
os melhores profissionais da nossa atividade, nas 
seguintes categorias:

• Melhor Agente

• Melhor Supervisor

• Melhor Responsável por Contact Center  FICHA DE INSCRIÇÃO 

PROPOSTA DE ADESÃO
O Júri que analisou as quase 250 candidaturas foi constituído por representantes da Altitude, da APCC, 
da AEERC, do ISEG e da Happy Work. 

Esta iniciativa da Altitude Software, com o apoio da APCC, realiza-se pela segunda vez, depois do 
assinalável êxito da edição pioneira de 2017.

 
Todos os profissionais que submeteram as suas candidaturas são, por esse motivo, desde já vencedores, 
merecendo o reconhecimento de colegas e superiores hierárquicos.

Aos finalistas que serão distinguidos na Gala deixamos os nossos sinceros parabéns e os votos que 
continuem a valorizar o nosso setor com o seu competentíssimo desempenho.
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