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Contact Centers Portugal: From Important to Indispensable” é o tema
da 16ª edição da Conferência Anual  da APCC, que se vai realizar no
próximo dia 26 de maio, no Centro de Congressos do Estoril.
Tal como tem acontecido em edições anteriores, no Evento de referência
do Setor dos Contact Centers, teremos a oportunidade de ouvir Oradores
qualificados, nacionais e estrangeiros, darem o seu testemunho sobre
temas da atualidade, destacando a importância desta área de atividade
para a Economia, assim como as últimas novidades sobre Tecnologia.
Contamos com a presença de um grande número de Agentes
Económicos do Setor, bem como entidades com papel relevante para a
nossa Indústria e em especial das Empresas nossas Associadas.
Brevemente,   estará   disponível   no   site   da   APCC   o   Programa   da
Conferência. 
Várias  Empresas  associam  a  sua  marca  ao  mais  importante  Evento 
de Contact Centers em Portugal:

ADIAMENTO DA GALA
DOS PRÉMIOS FORTIUS

À semelhança daquilo que tem vindo a ser feito por várias organizações
públicas e privadas Portuguesas, assim como várias empresas
multinacionais, as entidades organizadoras dos Prémios Fortius Portugal,
decidiram   adiar a Gala como medida preventiva, tendo em vista aquilo
que é mais importante: A saúde de todos os participantes.
Assim que for possível, reagendaremos a Gala. Fiquem atentos à
nova data. 
Dada a inevitabilidade do adiamento, decidimos também reabrir as
candidaturas aos prémios e dar assim a oportunidade a todos os que
ainda queiram participar.
Relembramos que as candidaturas deverão ser enviadas por email
para  geral@fortiusportugal.com  com o tópico: CANDIDATURA AOS
PRÉMIOS FORTIUS PORTUGAL 2020.
Mais informação em: http://www.fortiusportugal.com/index.html

COVID-19: PERGUNTAS E RESPOSTAS 
PARA TRABALHADORES E
EMPREGADORES

+CO3SO EMPREGO: SISTEMA DE
APOIOS AO EMPREGO E AO
EMPREENDEDORISMO

ASSOCIADOS

A APCC (Associação Portuguesa de
Contact Centers) institui-se em
Portugal como uma Associação
Empresarial constituída por 92
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.
 

CALENDÁRIO
FISCAL

Para que possa de uma forma
clara ter acesso a toda a informação
sobre o calendário fiscal do mês de
março de 2020, 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.

MEDIDAS
RELATIVAS AO
COVID-19

LINHAS DE
FINANCIAMENTO
- COVID-19

SÉTIMA
ALTERAÇÃO AO
REGIME
JURÍDICO DO
LIVRO DE
RECLAMAÇÕES

saber mais

TORNE-SE
ASSOCIADO

saber mais
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