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Assembleia Geral Ordinária
da APCC

Realizou-se no passado dia 4 de dezembro, no Hotel Sana Malhoa, a
Assembleia Geral Ordinária da APCC para Apreciação, Discussão e
Aprovação de Plano de Atividades e Orçamento para 2020.
Os documentos foram apreciados pelos Associados presentes e
aprovados por unanimidade.

Os Contact Centers
na Central de Balanços
do Banco de Portugal

O Banco de Portugal publicou a atualização da sua Central de Balanços,
incluindo já os dados extraídos das apresentações de contas das
Empresas relativas a 2018. A informação relativa ao nosso setor é
apresentada no código 822 – Atividade dos centros de chamadas. 
Como a agregação feita pelo Banco de Portugal engloba apenas os
Balanços das Empresas que têm esta atividade no seu CAE, os
resultados apresentados contemplam apenas uma parte da extensão
desta nossa Indústria, não incluindo, por exemplo, os Contact Centers de
gestão própria ou os prestadores deste serviço que não o identificam no
seu CAE.
Ainda assim, considera-se de todo o interesse a análise dos dados
apresentados pelo Banco de Portugal, por nos permitirem ter uma
perspetiva da evolução dos indicadores das Empresas prestadoras de
serviços de Contact Center.
Sem prejuízo da análise mais detalhada que possa ser feita por cada
Empresa, verifique no nosso site as principais conclusões que se nos
afiguram mais relevantes.

A APCC deseja, a todos os seus Associados e Parceiros, Boas Festas e
um Ano Novo cheio de Sucessos.
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ASSOCIADOS

A APCC (Associação Portuguesa de
Contact Centers) institui-se em
Portugal como uma Associação
Empresarial constituída por 90
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 aderiram à
APCC a Cetelem, 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
dezembro 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

TORNE-SE
ASSOCIADO
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https://www.apcontactcenters.org/
https://www.bportugal.pt/QS/qsweb/Dashboards
https://cld.pt/dl/download/4ee6ee26-49ca-4426-87ee-f53bf307c1e1/Os%20Contact%20Centers%20na%20Central%20de%20Balan%C3%A7os%20do%20Banco%20de%20Portugal.pdf
https://cld.pt/dl/download/0f679658-7903-4b20-bcdb-9a1c2f99ce3d/circular%2085-2019.pdf
https://cld.pt/dl/download/0f679658-7903-4b20-bcdb-9a1c2f99ce3d/circular%2085-2019.pdf
https://www.apcontactcenters.org/a-apcc
https://www.apcontactcenters.org/ser-associado
https://cld.pt/dl/download/c97687b4-f73d-4fc3-8145-c14179043868/circular%2088-2019.pdf

