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A	APCC	vai	 realizar	a	quarta	edição	da	Conferência	no	Porto,	este	ano
subordinada	 ao	 tema	 “Contact	 Centers	 Portugal:	 Fatores
Determinantes	para	o	Sucesso”.
Este	 nosso	 evento	 realiza-se	 no	 dia	 24	 de	 outubro	 de	 2019,	 no	 Porto
Palácio	Hotel.
O	 tema	 da	 Conferência	 assume	 particular	 importância	 para	 os	 Contact
Centers,	na	atual	conjuntura.
A	 APCC	 considera	 que	 a	 realização	 deste	 evento	 no	 Porto	 é	 o
reconhecimento	 da	 crescente	 relevância	 da	 nossa	 indústria	 na	 Região
Norte,	 justificativa	da	alteração	do	formato	da	Conferência,	relativamente
às	edições	anteriores,	já	com	a	duração	de	um	dia	e	encerrando	com	um
jantar.
A	 Conferência	 APCC	 Porto	 permitirá	 aos	 participantes	 assistir	 a
relevantes	 intervenções	 de	 oradores	 qualificados,	 destacando	 a
importância	 do	 Setor	 para	 a	 Economia	 e	 as	 últimas	 novidades	 sobre
tecnologia.
Contamos	com	a	presença	dos	Associados	da	APCC	em	mais	esta	nossa
iniciativa	 e	 em	 especial	 das	 empresas	 que	 têm	 as	 suas	 operações
instaladas	na	Região	Norte	do	País.

Venha celebrar connosco a Semana Internacional dos Contact Centers de
10 a 17 de setembro.
Participe no concurso,  faça vídeos de 3 minutos durante esta semana
em que se sinta o espírito de equipa, sem esquecer das componentes de
solidariedade e ambiental.  
Inscreva-se e participe também no Festival GoContact, no dia 26 de
setembro no BBeach Oeiras Club – Praia da Torre.
Contamos Consigo!
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ASSOCIADOS

A	APCC	(Associação	Portuguesa	de
Contact	Centers)	institui-se	em
Portugal	como	uma	Associação
Empresarial	constituída	por	83
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	everis,	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
julho 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
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saber	mais

Newsletter APCC © 2019 - Alameda Fernão Lopes, 16 A, 7º, Esc. 4, 1495-190 Algés, Portugal           
+351 217261093 | +351 960307983 | apcc@apcontactcenters.pt

http://www.conferenciaapcc.org/Porto2019/
http://www.conferenciaapcc.org/Porto2019/
https://iccw.gocontact.pt/
https://iccw.gocontact.pt/festivalgocontact/
https://iccw.gocontact.pt/#inscricoes
https://cld.pt/dl/download/d2579a5f-4c6f-452d-b1c1-07088a725b96/circular%2051-2019.pdf
https://cld.pt/dl/download/6e1be6c2-23bd-454e-a6cb-288979e5d60a/circular%2053-2019.pdf
https://www.apcontactcenters.org/a-apcc
https://www.apcontactcenters.org/ser-associado
https://cld.pt/dl/download/0d7530e4-fac3-4cf3-851e-bb6e002a433f/circular%2052-2019.pdf

