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3ª CONFERÊNCIA APCC PORTO

"CONTACT CENTERS:

CRESCIMENTO E INOVAÇÃO"

No próximo dia 24 de outubro, realiza-se a 3ª edição da Conferência
APCC Porto, este ano sob o tema “Contact Centers: Crescimento e
Inovação”. Num formato diferente das edições anteriores, a edição de
2018 terá a duração de um dia e encerrará com um jantar. 
O local será o mesmo das edições anteriores, o Porto Palácio Hotel,
na avenida da Boavista. Para além das intervenções de oradores
muito qualificados e que nos darão um vislumbre dos últimos
desenvolvimentos da nossa indústria, a Conferência será, como
sempre, um importante espaço de networking. 
O programa do evento estará disponível, em breve, no site da APCC.

CALENDÁRIO FISCAL

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

CONJUNTURA ECONÓMICA 
- 1º TRIMESTRE

Estudo sobre a Conjuntura Económica do primeiro trimestre de 2018,
elaborado pelo Gabinete de Estudos da CCP.

PREPARAR O BREXIT

Documento informativo da DGAE com recomendações aos agentes
económicos nacionais relativamente ao Brexit.

INCENTIVOS ÀS EMPRESAS

Abertura de concursos no âmbito dos Sistemas de Incentivos –
vertente Competitividade e Internacionalização.
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ASSOCIADOS

A APCC (Associação Portuguesa de
Contact Centers) institui-se em
Portugal como uma Associação
Empresarial constituída
por 72 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.
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TORNESE
ASSOCIADO

FICHA DE
INSCRIÇÃO /
PROPOSTA DE

ADESÃO
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https://cld.pt/dl/download/9fae7777-67d4-49dd-8260-9126ce3e37dd/circular%2058-2018.pdf
https://cld.pt/dl/download/22073932-af5f-4103-8f31-dbc71a3ba4f8/circular%2053-2018.pdf
https://cld.pt/dl/download/69048e81-5357-4cb4-b5e6-9c3d6d0602a5/circular%2057-2018.pdf
https://cld.pt/dl/download/24602d66-ce8c-4d09-87a5-d59f6a86c902/circular%2061-2018.pdf
https://www.apcontactcenters.org/a-apcc
https://www.apcontactcenters.org/ser-associado
https://docs.wixstatic.com/ugd/43c603_7574acf8743140fc9ccb5c2eb38ad0c7.pdf

