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1. Introdução 
 
A existência e importância do Contact Center no quadro do 
funcionamento eficiente de um número cada vez maior de 
agentes económicos em Portugal é, hoje, uma realidade 
incontestável e incontornável. 
 
A permanente procura da excelência no desempenho dos 
serviços que presta aos seus Clientes é a característica 
comum à generalidade dos prestadores de serviços nesta 
atividade. 
 
Com recurso a infraestruturas e soluções crescentemente 
otimizadas e num incessante esforço de formação dos seus 
Recursos Humanos, o Contact Center é hoje o principal 
rosto dos seus Clientes perante o mercado. 
 
Não obstante a importância que esta atividade reveste 
hoje, para a Economia e para o Emprego em Portugal, não 
cessam as referências mais desagradáveis que têm vindo a 
criar na opinião pública uma imagem distorcida e 
profundamente injusta de uma atividade que tudo faz para 
o não merecer.  
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Através de generalizações abusivas de comportamentos 
pontuais negativos ou por vezes através da simples calúnia, 
são muitas as ocasiões em que quem está ligado a esta 
atividade, seja como empresário, como gestor, como 
supervisor ou como comunicador, não pode deixar de 
sentir a profunda injustiça de que estão a ser alvo o seu 
empenho e profissionalismo. 
 
É por isso que a missão da APCC é, simultaneamente, a 
divulgação junto dos seus associados das melhores práticas 
nacionais e internacionais do setor – que encontra o seu 
momento mais destacado na Conferência Internacional 
mas também na emissão dos seus Selos de Qualidade – e a 
afirmação pública, incessante e intransigente, do prestígio 
dos Contact Centers e dos valores que defende.  
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2. Plano de Atividades 

 
2.1. Conhecer o Setor 
 
São conhecidas diversas projeções do número de empresas 
que têm Contact Centers e do número de colaboradores 
envolvidos nesta atividade. Não é, contudo, conhecida com 
segurança a verdadeira dimensão deste setor de atividade 
em Portugal. 
 
Por esse motivo, no decurso de 2016 a APCC procurará 
estabelecer parceria com empresa da especialidade para a 
realização de um Estudo de Inventário e Caracterização dos 
Contact Centers em Portugal. 
 
Em 2016 realizar-se-á também nova edição do Estudo de 
Caracterização da Atividade de Contact Centers em 
Portugal, realizado em parceria com a KPMG Advisory – 
Consultores de Gestão, S. A.. No âmbito deste Estudo 
procurar-se-á elaborar propostas de alteração estrutural do 
questionário e da metodologia de tratamento da 
informação recolhida, prevendo-se que as alterações 
possam ser acolhidas na edição de 2017. 
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Para além desta iniciativa envidar-se-ão esforços, junto do 
Banco de Portugal, para que a sua Central de Balanços 
passe a individualizar a informação sobre as Empresas que 
prosseguem esta atividade e, junto do INE, que as 
profissões ligadas aos Contact Centers passem a ser 
autonomizadas para efeitos estatísticos. 
 
 

2.2. Aumentar a Representatividade 
 
A força de uma Associação é, primeiro que tudo, a força 
dos Associados que a constituem e o seu peso relativo no 
contexto do setor. 
 
No decurso do ano de 2015, a APCC atingiu 51 associados.  
 
Para este aumento do número de associados há que 
assinalar o contributo da campanha de redução para 50% 
do valor da joia, que, prevista para o primeiro semestre de 
2015, acabou por se manter até ao final do ano. 
 
O valor da joia pode constituir um fator dissuasor de novas 
adesões, designadamente para empresas de menor 
dimensão. 
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Será elaborada proposta de campanha de novas adesões 
que poderá passar pela manutenção do desconto que 
vigorou em 2015 ou pela possibilidade de pagamento 
prestacionado da joia e mesmo da quota (por exemplo, por 
trimestre).  
 
Em 2016 intensificaremos o esforço de angariação de novos 
associados, através da maior visibilidade das nossas ações e 
das vantagens de que podem beneficiar as empresas 
associadas. 
 
Procuraremos diversificar geograficamente a origem dos 
associados, designadamente procurando novas adesões na 
região do Grande Porto. 
 

   
2.3. Gerar Visibilidade 
 
A prestação de serviços da ADBD proporcionou à APCC um 
número relevante de referências nos Orgãos de 
Comunicação Social. No total foram conseguidas 111 
notícias diretas, com um EAV (equivalent advertising value) 
superior a 220.000 €. 
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Em 2016, a APCC terá como uma das suas maiores 
prioridades a visibilidade junto dos seus Associados.  
 
Para esse fim, para além da presença nos Orgãos de 
Comunicação Social e da divulgação das iniciativas que 
promove ao longo do ano, tentar-se-á promover uma 
prática de comunicação semanal com todos os Associados, 
designadamente através da divulgação das circulares 
informativas da CCP. 
 
Continuaremos a divulgar todas as ações e iniciativas que 
afirmem a APCC perante o mercado, bem como as que 
distinguem momentos relevantes para os nossos 
associados, como a obtenção de Selos de Qualidade. 
 
No quadro de uma estratégia de afirmação reputacional do 
setor, promoveremos com a ADBD uma presença 
tendencialmente permanente na Comunicação Social. Para 
esse fim atuaremos em duas vertentes: por um lado a 
produção mensal de um texto mais extenso, validado pela 
Direção, possibilitando a sua utilização modular pela ADBD, 
integral como artigo de opinião ou segmentado; por outro 
lado através de reação rápida a qualquer ocorrência de 
relevo para o setor. 
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Ainda neste caso deverá sempre ser obtida a validação da 
Direção, de acordo com processo a definir, que não 
inviabilize a rapidez da reação.    
 
 

2.4. Diversificar Iniciativas 
 
Sem prejuízo do evidente destaque que sempre revestirá a 
organização da Conferência Internacional da APCC, como 
evento maior do setor em Portugal, a Associação procurará 
aumentar o número de iniciativas que promove e 
diversificar a sua natureza. 
 
Em primeiro lugar, em 2016 asseguraremos a realização 
das iniciativas ocorridas no passado ano, nomeadamente: 

 “24 Horas Customer Service”; 
 “Semana Internacional da Atividade de Contact 

Centers”; 
 “Ações de Formação com a Escola de Comércio de 

Lisboa” 
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No âmbito da formação, procurar-se-á submeter, com o 
apoio de parceiro, candidatura para cofinanciamento de 
um largo Programa de Formação de Jovens visando dotá-
los de apetências básicas para o exercício de atividade 
profissional em Contact Center. 
 
Esta ação resultará na criação de uma base de dados a que 
poderão recorrer os Associados da APCC para processos de 
Recrutamento e Seleção de futuros colaboradores cujas 
aptidões foram objeto de uma validação prévia no decurso 
desta formação. 
 
Procurar-se-ão estabelecer também protocolos de 
colaboração com Escolas de Ensino Superior com o objetivo 
de consagrar em cursos de pós-licenciatura temáticas 
ligadas às várias vertentes do funcionamento dos Contact 
Centers.  
 
O primeiro exemplo é a iniciativa do ISEG de Gestão 
Avançada de Contact Centers. 
 
Um outro objetivo para 2016 é a organização de evento na 
região do Grande Porto. 
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Com a forma de conferência, mais leve do que a 
Conferência Internacional mas abordando temas de 
interesse relevante para o setor, procurar-se-á por este 
meio trazer a este evento potenciais Associados. 
 
Para a organização desta conferência procurar-se-á 
assegurar suporte de patrocínios que a tornem auto- 
sustentada. 
 
  

2.5. Conferência Internacional 2016 
 
Evento anual de referência para o setor em Portugal, a 
Conferência Internacional organizada pela APCC desde 
2006 é um evento sempre aguardado com expectativa 
pelos principais players desta industria no nosso país e, em 
particular, pelos nossos Associados. 
 
Em 2016 realizaremos a 11ª Edição desta Conferência, 
durante o mês de maio e num só dia, como tem acontecido 
nas edições anteriores. 
 
No decurso do Jantar de Gala que encerrará a Conferência 
serão entregues os APCC Best Awards.  
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A atribuição destes prémios ocorrerá na observância de 
regulamento e critérios de seleção em fase de revisão e as 
auditorias de suporte às avaliações realizadas aos 
concorrentes serão asseguradas pela Bureau Veritas. 
 
Para a edição de 2017 procurar-se-á fazer uma reavaliação 
de todo o processo e promover uma consulta ao mercado 
para obtenção da melhor proposta. 
 
Em termos do suporte orçamental do evento, a APCC 
procurará assegurar a manutenção das receitas obtidas na 
edição anterior, designadamente mantendo a tabela de 
patrocínios, sem prejuízo da possibilidade de novos 
patrocinadores. 
 
No que diz respeito aos custos será feito o maior esforço de 
racionalização e de redução, sempre que possível, mas 
nunca pondo em causa o prestígio e a qualidade que esta 
realização sempre tem evidenciado.   
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2.6. Estreitar ou Criar Laços Associativos com 

Entidades Nacionais e Estrangeiras 
 
Durante o ano de 2016 procuraremos intensificar a 
colaboração com a CCP e criar ligações com outras 
Associações Empresariais com as quais o setor tenha 
proximidade ou comunhão de interesses. 
 
Igualmente procuraremos estabelecer relações próximas 
com Organismos Associativos que agrupem Contact 
Centers de outros países, designadamente europeus bem 
como outras Organizações Internacionais de interesse 
relevante para o setor em Portugal.    
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3. Orçamento 

 
 

Orçamento 2015 Realizado 2015 Orçamento 2016

Vendas e Serviços Prestados 144.750,00 € 170.666,86 € 178.280,00 €

   - Quotizações 82.400,00 € 91.919,86 € 98.950,00 €

   - Outras receitas 62.350,00 € 78.747,00 € 79.330,00 €

Fornecimentos e Serviços Externos -111.100,00 € -112.423,86 € -135.460,00 €

   - Gerais -63.100,00 € -54.780,00 € -67.960,00 €

   - Eventos -48.000,00 € -57.643,86 € -67.500,00 €

Gastos com Pessoal -18.728,00 € -21.887,11 € -22.143,00 €

Provisões 0,00 € -1.800,00 € 0,00 €

Outros Rendimentos e Ganhos 0,00 € 2.279,23 € 0,00 €

Outros Ganhos e Perdas -4.533,00 € -13.803,43 € -13.441,00 €

Resultado antes de Depreciações, Gastos de 

Financiamento e Impostos 10.389,00 € 23.031,69 € 7.236,00 €

Gastos / Reversões de Depreciação e de Amortização -8.192,00 € -8.408,64 € -400,00 €

Resultado Operacional 2.197,00 € 14.623,05 € 6.836,00 €

Juros e Rendimentos Similares Obtidos 0,00 € 2,53 € 0,00 €

Juros e Gastos Similares Suportados -500,00 € -289,50 € 0,00 €

Resultado Antes de Impostos 1.697,00 € 14.336,08 € 6.836,00 €

Impostos sobre o Rendimento do Período -3.000,00 € -4.088,43 € -1.000,00 €

Resultado Líquido -1.303,00 € 10.247,65 € 5.836,00 €

Proposta de Orçamento para 2016

 
 

 

 

Nota: O acréscimo proposto nas despesas com Fornecimentos e Serviços Externos é devido à realização de 

estudo setorial e de evento no Porto.   

 


