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Bem-Vindos à APCC News Associados
A APCC Newsletter regressa em janeiro de 2018. Vocacionada para o 
contacto com os Associados, divulgando temas de interesse, assume a 
periodicidade mensal, que se afigura como a mais adequada para 
garantir a atualidade das suas informações.

 

O evento que vai marcar o mês de janeiro será a realização do Jantar 
Debate sobre a Lei de Proteção de Dados Pessoais, cujo enquadramento 
regulamentar sofrerá forte agravamento em maio de 2018. Tema da 
maior relevância para a atividade dos Contact Centers, neste Jantar 
Debate, reservado a Associados, poderão ser apresentadas as questões 
que mais preocupam os responsáveis de cada Empresa, uma vez que 
iremos contar com a presença de um representante da CNPD e com um 
jurista de prestigio especializado nesta área.

 

A data, local e condições de acesso serão divulgadas muito em breve.

A APCC (Associação Portuguesa de Contact 
Centers) institui-se em Portugal como uma 
Associação empresarial constituída por 66 
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. 


Durante o ano de 2017 passaram a pertencer à 
APCC 13 novos Associados — Happy Work, 
Reditus, Grupês, Talkdesk, Yves Rocher, Ucall, 
Webhelp, Newspring Services, Bliss Natura, Hash 
Technology, Alphanumeric, GO Connection e 
OralMED Saúde — tendo, desde então, acesso a 
todo o envolvimento e vantagens proporcionados 
pela Associação.

LER MAIS

14ª Conferência Internacional APCC Calendário Fiscal
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.

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

CALENDÁRIO FISCAL

Estudo de Benchmarking Retribuição Mínima Mensal

TORNE-SE 
ASSOCIADO

A exemplo dos anos anteriores, a APCC vai levar a 
cabo, com o precioso apoio da KPMG, o Estudo 
de Caracterização e Benchmarking da Atividade 
dos Contact Centers em Portugal.


Instrumento da maior importância para conhecer a 
realidade da nossa atividade e compreender a 
tendência de evolução de cada um dos seus 
aspetos mais marcantes, este Estudo depende da 
participação, sob rigoroso sigilo, das Empresas.

Publicado no passado dia 28 de dezembro de 
2017, fixa em 580€, o valor da retribuição mínima 
mensal garantida a partir de 1 de janeiro de 2018.

A esta informação junta-se que, acerca do 
Pagamento fraccionado dos subsídios de férias 
e de Natal, a Lei do Orçamento de Estado para 
2018 não contemplará nenhuma disposição 
relativa à possibilidade de fracionamento dos 
subsídios de férias e Natal.

ESTUDOS ANTERIORES (PT/EN) LER MAIS

Selo de Qualidade Segurança Social
Instrumento de 
diferenciação e 
promoção da qualidade 
dos serviços de Contact 
Centers em Portugal, 
conferiu a certificação, 
no decorrer do último 
trimestre, à Zurich, Inter 
Partner Assistance, 
AdvanceCare e Ageas.

Guia Prático para a Dispensa Parcial ou Isenção 
Total do Pagamento de Contribuições nos casos 
de Primeiro Emprego e Desempregado de Longa 
duração, a partir de informação veiculada pelo 
Instituto da Segurança Social. Ficha de Inscrição 

Vantagens de Adesão

LER MAIS LER MAIS
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https://www.apcontactcenters.org/a-apcc
https://cld.pt/dl/download/d9546265-9b3d-408d-ba36-6352728b3c8f/circular%20104-2017.pdf
https://www.apcontactcenters.org/ser-associado
https://www.apcontactcenters.org/benchmarketing-apcc
https://cld.pt/dl/download/ea871198-687d-4c3e-b208-3df94776115b/circular%20100-2017.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/43c603_7574acf8743140fc9ccb5c2eb38ad0c7.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/43c603_2f3aa671053242188ecdd37e99ab8f75.pdf
https://www.apcontactcenters.org/selo-da-qualidade
https://cld.pt/dl/download/8929acaf-393b-4ea4-bb4d-a7ac068a777a/SS_2041_Dispensa_parcial_Isencao_total_Pag_Contrib.pdf
mailto:geral@apcontactcenters.org?subject=Pedido%20de%20informa%C3%A7%C3%B5es

