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A VOZ DA PÓVOA  Sat, 31 Dec 2022

Goldenergy entre as 100 empresas com
melhor reputação em Portugal

FREQUENCY  N/A

OUTLET LANGUAGE  Portuguese

MUV  5,000

 MEDIA TYPE  Website

AVE  € 39

 OUTLET COUNTRY  Portugal

IMPRESSIONS  125

TAGS  APCC

GERAL | 30 NOVEMBRO 2022 
  

É agora reconhecido oficialmente o que milhares de portugueses já sabiam: o compromisso 
da Goldenergy com os seus clientes e com a sustentabilidade. Afinal, estes são os dois 
valores sobre os quais se estrutura a reputação desta comercializadora.

  
A Goldenergy entrou para a lista das 100 empresas com melhor reputação em Portugal. Com 
uma oferta de eletricidade 100% verde e gás natural, a comercializadora figura no 72º lugar 
do Ranking de Empresas do Merco Líderes 2022 – Monitor Empresarial de Reputação 
Corporativa. 

  
No total, 9 empresas do setor de Petróleo, Gás, Energia e Água integram este ranking, sendo 
que a Goldenergy ocupa o 7º lugar entre elas, com 4752 pontos.

  
As pontuações são definidas de acordo com a avaliação de especialistas de diversos setores, 
como o financeiro, de atendimento ao consumidor, sindicalista, económico, informativo e 
governamental.

  
Entre os aspetos empresariais avaliados pelos especialistas, destacamos: resultados 
financeiros, sustentabilidade, compromisso com a comunidade, qualidade da oferta, 
reputação entre colaboradores, transparência de informações, estratégia competitiva e 
compromisso social.

  

https://www.vozdapovoa.com/noticias/geral/goldenergy-entre-as-100-empresas-com-melhor-reputacao-em-portugal
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O Ranking de Empresas Merco Líderes existe desde 2019, mas foi em 2022 que a Goldenergy 
entrou para a lista das 100 empresas com melhor reputação em Portugal.

  
A expectativa é que esta comercializadora amiga do ambiente e dos consumidores continue 
a figurar e a subir posições na lista. Mas sabe porquê?

  
OPINIÕES SOBRE A GOLDENERGY

  
Porque o compromisso da Goldenergy com a sua comunidade de clientes, e com os 
portugueses de modo geral, torna-se visível com a qualidade do seu atendimento ao 
consumidor e com a preocupação em torno das questões ambientais.

  
Não é por acaso que as opiniões sobre a Goldenergy são tão positivas! Basta fazer uma 
rápida pesquisa pela internet e poderá encontrar excelentes opiniões de clientes da 
Goldenergy de norte a sul do país.

  
"BOM PARA O AMBIENTE E EM CONTA."

  
Montras bem decoradas e a maioria das lojas com pessoal simpático. Ambiente fresco.”

  
“Fui fazer uma queixa sobre o serviço, mas eles resolveram o problema rapidamente, 
esclarecendo tudo o que aconteceu. A pessoa que me atendeu deu-me informações úteis e 
foi muito prestativo.”

  
"Eles instalaram um painel solar cá em casa e estou muito satisfeita!"

  
E para provar que as opiniões dos clientes sobre a Goldenergy são mesmo reais, basta 
analisar os prémios que a empresa tem recebido nos últimos anos.

  
PRÉMIOS RECEBIDOS PELA GOLDENERGY

  
Desde 2020, a Goldenergy recebe diversos prémios que reconhecem a seriedade do seu 
serviço de atendimento ao consumidor.

  
Em 2020 a Goldenergy foi premiada com os Troféus Call Center, sendo distinguida na 
categoria de Qualidade no Serviço de Atendimento nas Redes Sociais e na categoria 
Qualidade no Serviço Telefónico (até 50 posições).

  
Já em 2022, a Goldenergy foi premiada novamente com os Troféus Call Center, sendo desta 
vez distinguida nas categorias de Atendimento nas Redes Sociais e Atendimento em Língua 
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Estrangeira.
 
Ainda no mesmo ano, a APCC - Associação Portuguesa de Contact Center, concedeu à 
colaboradora Inês Monteiro o segundo lugar nos Prémios Fortius para "Melhor Agente de 
Call Center".

  
Por outro lado, a postura sustentável da Goldenergy enquadrou-a na categoria das empresas 
de Energias 100% Renováveis, quando ganhou em 2021 e em 2022 os Prémios Escolha do 
Consumidor, promovidos pela instituição Consumer Choice.

  
Estas premiações apenas sintetizam o que já sabemos: que as opiniões sobre a Goldenergy 
são tão boas porque a empresa tem valores reais e um grande compromisso com a 
comunidade. A entrada da Goldenergy na lista da Merco Líderes 2022 é apenas o começo.

  
Se pretende juntar-se à comunidade de clientes satisfeitos da Goldenergy e contratar 
eletricidade 100% verde e/ou gás natural, ou se deseja adquirir painéis solares de qualidade 
para a sua casa, basta ligar para o 800 501 070 ou deixar o seu contacto no site da empresa.

  
Mudar o futuro com as ações de hoje nunca foi tão fácil.
 
Adira já à Goldenergy. É bom para si, é bom para todos!

  
Voltar
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NOTÍCIAS DE COIMBRA  Fri, 30 Dec 2022

As 10 empresas com maior volume de
negócios em Coimbra

FREQUENCY  Daily

OUTLET LANGUAGE  Portuguese

MUV  161,800

 MEDIA TYPE  Website

AVE  € 1,272

 OUTLET COUNTRY  Portugal

IMPRESSIONS  4,045

TAGS  Contact Centers

https://www.noticiasdecoimbra.pt/as-10-empresas-com-maior-volume-de-negocios-em-coimbra/
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PME MAGAZINE ONLINE  Wed, 28 Dec 2022

Os Contact Centers fazem parte e reforçam
os processos de digitalização das empresas

FREQUENCY  Daily

OUTLET LANGUAGE  Portuguese

MUV  7,360

 MEDIA TYPE  Website

AVE  € 58

 OUTLET COUNTRY  Portugal

IMPRESSIONS  184

TAGS  APCC Contact Centers

Por: Pedro Miranda, Presidente da Associação Portuguesa de Contact Centers (APCC)
  

Começo por clarificar o conceito de contact center. O também designado call center, 
expressão internacional clássica atualmente desatualizada daquilo que é a atividade dos 
centros de contacto. Focado inicialmente apenas no canal telefónico, este conceito evoluiu e 
abrange agora várias dimensões. Começando de uma forma mais material, o conceito de 
contact center consiste em instalações e tecnologia que possibilitam a orquestração 
organizada de pessoas em equipas, muito desenvolvidas em formação continuada, seja dos 
produtos e serviços, o âmbito principal das suas atividades, como em comunicação, 
liderança e gestão de relação, baseada em processos e tecnologia. Sendo esta última, o 
suporte dos diversos canais de relacionamento com os clientes finais, como por exemplo o já 
referido canal telefónico, para além da tecnologia que serve a gestão e o suporte à própria 
atividade.

  
 Hoje em dia também não podemos deixar de mencionar que a atividade dos centros de 
contacto é complementada com soluções de trabalho remoto, com necessidades específicas, 
a começar pela segurança de acessos, entre outras. Ainda no âmbito destes centros 
especializados incluem-se atividades de back office que, não sendo diretamente atividades 
de contacto com os clientes finais, estão relacionados com essa finalidade. Finalmente, todas 
estas componentes podem ser externalizadas. Isto é, por um lado, existem empresas que 
investem e mantêm centros para a sua própria utilização e, por outro, empresas 
especializadas que fornecem este tipo de serviços à medida.

  

https://pmemagazine.sapo.pt/os-contact-centers-fazem-parte-e-reforcam-os-processos-de-digitalizacao-das-empresas/
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Como muitas vezes se menciona a externalização neste setor, que acontece por motivos de 
eficiência e flexibilidade, é utilizada frequentemente a expressão “BPO”, que significa 
Business Process Outsourcing e que diz respeito à externalização de processos e onde se 
podem incluir atividades de Contact Center.

  
Para as PMEs, faz muito sentido em diversos cenários recorrer à externalização, completa ou 
parcial, como forma racional de controlo de custos e de acesso a meios humanos e 
tecnológicos de enorme qualidade. A escala é o negócio do provedor de serviços.

  
O setor dos Contact Centers em Portugal

  
 Os Contact Centers evoluíram muito na última década em Portugal. O setor, em 2022, 
representa no seu todo 104 mil profissionais e fatura cerca de 3 mil milhões de euros, mais 
de metade ao serviço do mercado internacional. Apresenta ainda taxas de crescimento 
significativas e boas perspetivas para o futuro. Provavelmente muitas pessoas não terão esta 
perceção, muito em parte porque o setor tem uma tradição de se apresentar como suporte 
ao negócio, mais discreto, e não como uma componente tão importante como outras na vida 
das empresas. Mas já voltaremos a este ponto mais adiante.

  
O mercado com destino ao segmento português, embora sendo um segmento 
aparentemente “nacional”, também já possui fortes influências da crescente imigração e do 
crescimento do turismo em Portugal. Os turistas consomem produtos e serviços apoiados, 
em parte, pelos Contact Center e os imigrantes que se estabelecem em Portugal abrem e 
utilizam contas bancárias, por exemplo, recorrendo também ao serviço dos Contact Centers, 
onde a língua inglesa é cada vez mais necessária.

  
De referir que o setor continua a estar muito concentrado em Lisboa e no Porto, com um 
peso de 85%. O Interior e outras cidades do país têm assim oportunidade de atrair centros 
de contacto para as suas localizações, permitindo fixar pessoas onde atualmente fazem falta.

  
Exportação de serviços

  
 O segmento internacional que, operando em Portugal, tem como destino outros países, 
representa mais de 52 mil pessoas e uma faturação acima de 1.5 mil milhões de euros 
anuais. Este segmento tem sentido um enorme crescimento, principalmente através da 
utilização de empresas de outsourcing especializadas, mas também pela instalação de 
centros próprios. Trata-se de uma exportação de serviços digitais que incorporam mão de 
obra especializada intensiva e muita tecnologia.

  
Considerando a falta de mão de obra no mercado português, a maioria dos colaboradores 
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do segmento internacional são estrangeiros, provenientes de diversos países. Dos fatores 
que tornam possível esta imigração destaque para o ambiente mais organizado e simpático 
das nossas grandes cidades, assim como a crescente oferta de serviços do turismo que 
também serve bem o segmento das pessoas que veem de fora para trabalhar em Portugal, 
como é o caso da oferta de restauração e diversão, do clima e das praias. Em contrapartida, 
a falta de habitação tem sido uma limitação. Contudo, as empresas têm conseguido dar 
resposta a esta questão, incluindo nos seus contratos um pacote de alojamento e serviços. 
Geralmente, são pessoas qualificadas e, não podemos esquecer, que consomem produtos e 
serviços e pagam impostos, diretos e indiretos, em Portugal. Algumas delas acabam por 
fazer a sua vida cá, o que é ótimo para melhorar o perfil laboral português.

  
Portugal enfrenta concorrência de outros países neste setor, como é o caso da Grécia. A 
guerra na Ucrânia e a desestabilização consequente a Leste da Europa favorece outras 
regiões, como é natural, embora espera-se que temporariamente.

  
Setor com tradição tecnológica

  
 Outra dimensão do setor é a tecnologia. Trata-se de uma área com forte tradição 
portuguesa porque muitas empresas de referência internacional começaram a sua atividade 
em Portugal. Também aqui importa referir que as soluções mais avançadas a nível mundial 
estão disponíveis e ao serviço do próprio setor. São exemplo disso, soluções completas de 
suporte ao Contact Center e BPO na cloud, destacando-se as evoluções mais recentes como 
soluções de voz natural para os canais de voz e assistentes virtuais, ambos fortemente 
desenvolvidos com base em componentes de inteligência artificial, soluções de gestão de 
relacionamento, bases de conhecimento de suporte, formação digital interativa e soluções 
cada vez mais evoluídas e integradas de workforce management.

  
A liderança da transformação digital no relacionamento

  
 Adicionalmente, se a digitalização acelerada das relações é uma realidade, como é o caso do 
comércio eletrónico, entre muitos outros exemplos em que se tem procurado transformar a 
dimensão presencial e burocrática para um novo patamar, recorrendo a facilidades de 
integração de dados e funcionalidades tecnológicas, também é verdade que essas novas 
formas de relacionamento só são possíveis porque na sua retaguarda têm aparecido, e estão 
em franco crescimento, novas soluções de apoio aos clientes que, embora com suporte 
tecnológico, nunca deixam de envolver equipas humanas que são imprescindíveis e com 
dimensões que a maioria das pessoas não tem noção. A par da evolução multicanal e 
tecnológica, esta nova realidade tem contribuído para um novo crescimento dos centros de 
contacto.
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Um exemplo são as redes sociais. Provavelmente, a maioria dos utilizadores desconhece 
que, embora se recorra à inteligência artificial para escrutinar e catalogar os milhões de 
conteúdos que a cada momento são submetidos, uma boa parte desses conteúdos 
envolvem intervenção humana para confirmar ou, no mínimo, para calibrar as modelizações.

  
Já aflorado antes, no comércio eletrónico, a par das funcionalidades imprescindíveis para 
colocar os produtos e serviços em ambiente digital e da logística de entrega, aparecem os 
centros de contacto que reúnem virtualmente os especialistas que apoiam os clientes em 
todo o ciclo necessário de forma eficiente e eficaz. ❉
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DIÁRIO DO MINHO  Mon, 26 Dec 2022

Sindicato do comércio denuncia em Braga
violação de direitos no setor da
distribuição

FREQUENCY  Daily

OUTLET LANGUAGE  English,
Portuguese

CIRCULATION  8500

PAGE  7

 MEDIA TYPE  Newspaper

AVE  € 556

DISTRIBUTION  N/A

SIZE  400 cc

 OUTLET COUNTRY  Portugal

IMPRESSIONS  17,000

SECTION  Braga

TAGS  APCC Contact Centers

joaquim martins fernandes 
 
 
 
ação de rua decorreu junto à árvore de natal e integrou distribuição de uma “carta ao pai 
natal”  
 
 
 
Os dirigentes da Delegação de Braga do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, 
Escritórios e Serviços de Portugal (CESP) escolheram a manhã da véspera de Natal para a 
realização de uma ação de denúncia pública da violação dos direitos laborais pelo setor da 
distribuição. 
 
 
 
A medida, que se inscreveu no âmbito de uma greve nacional marcada pelo CESP, teve como 
palco o espaço onde está instalada a árvore de Natal do Município de Braga, com o 
simbolismo da localização a ser determinado pela singularidade do protesto público: a 

https://insight.carma.com/a/3a3adc7f-b9eb-4d56-93b3-b5f7f6a1474a
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distribuição aos cidadãos que passavam na Praça da república de uma “Carta ao Pai Natal”, 
onde a estrutura sindical elencou os alegados atropelos aos direitos dos trabalhadores. 
 
 
 
«Os motivos desta ação justificam a sua realização na véspera de Natal. Há um consumismo 
de tal ordem que o enriquecimento vai para as grandes superfícies comerciais e para a 
grande distribuição. E o que queremos sinaliza é a prática de salários miseráveis que são 
pagos aos trabalhadores deste setor», disse ao Diário do Minho a coordenadora da 
Delegação de Braga do CESP. Ana Rodrigues acrescentou que «não há dia melhor para 
sinalizar esta injustiça do que o dia 24 de dezembro, véspera de Natal». É que «hoje há uma 
grande adesão ao comércio e os cidadãos fazem cada com que as insígnias da distribuição 
enriqueçam, ao mesmo tempo que trabalhadores empobrecem», salientou a responsável, 
notando que «a realidade do setor é marcada por salários baixos e muitas horas de 
trabalho». 
 
 
 
«Também lotamos pelo encerramento do comércio ao domingos e nos feriados e pela 
valorização das carreiras profissionais», sublinhou Ana Rodrigues, salientando que «os 
trabalhadores estagnam muito na carreira», o que leva a que «não haja diferenciação salarial 
justa» entre trabalhadores em início de carreira e profissionais com muitos anos de serviço. 
 
 
 
Horário alargado sem horas pagas 
 
 
 
Salientando que a contratação coletiva de trabalho em vigor data de 2016, a delegação de 
Braga do CESP deixou claro que a luta que os próprios dirigentes sindicais assumiram em 
nome de todos os trabalhadores visa também «a imposição unilateral de um banco de 
horas, que visa «aumentar o trabalho escravo» e «a privação do direito dos trabalhadores do 
comércio e serviços a estarem com a família». Ana Rodrigues precisou que é isso que 
acontece na quadra natalícia e de passagem de ano. «O horário alargado de funcionamento 
das superfícies comerciais é feito com imposição de mais horas de trabalho aos 
trabalhadores, sem que haja a justa retribuição de horas extraordinárias», denunciou, 
fazendo saber que «as empresas impõem a aplicação do banco de horas». 
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A véspera de Natal foi também marcada pelo início de uma greve dos trabalhadores de cinco 
‘call centers’ do país. A paralisação, que também tem na origem a reivindicação de aumentos 
salariais, foi convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e 
Telecomunicações (SNTCT), para os trabalhadores da Intelcia, Randstad, Manpower, Vertente 
Humana e RH--Mais. O objetivo é exigir a negociação do pagamento do trabalho «feito em 
dia feriado de acordo com a lei», «discutir e negociar escalas de feriados e folgas», assim 
como a redução de horário. 
 
 
 
Segundo a Agência Lusa, a Associação Portuguesa de Contact Centers citou um estudo de 
‘benchmarking’ [consulta das melhores práticas em dado setor] para contestar «os 
argumentos utilizados», apontando que o ordenado bruto médio mensal dos operadores 
dos ‘call center’ foi de 897 euros, um aumento médio de 27 euros face a 2020, e o dos 
supervisores de 1084 euros, mais 58 euros, valores que à data «serão superiores». 
 
 
 
Dirigentes sindicais manifestaram-se na véspera de Natal contra violação dos direitos dos 
trabalhadores no setor da distribuição Avelino Lima
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Trabalhadores dos ‘call centers’ em greve
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SECTION  General

TAGS  APCC Contact Centers

PROTESTO 
 
 
 
O SNTCT convocou uma greve dos trabalhadores dos 'call centers' para ontem e hoje, para 
exigir a negociação de reivindicações como o pagamento em dias de feriados de acordo com 
a lei ou aumentos salariais. 
 
 
 
Convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações 
(SNTCT) para os trabalhadores da Intelcia, Randstad, Manpower. Vertente Humana e RH-
Mais, a greve será repetida nos dias 31 de dezembro e 1 de janeiro. 
 
 
 
Em causa está, segundo o sindicato, a falta de pagamento do trabalho “feito em dia feriado 
de acordo com a lei” e a recusa das empresas em “discutir e negociar escalas de feriados e 
folgas". 
 
 
 
Os trabalhadores protestam ainda contra as empresas não negociaram aumentam salariais 
e a redução do horário, apontam. 

https://insight.carma.com/a/0ae03551-0924-4934-91cc-242cef8c0718
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Por seu lado, a Associação Portuguesa de Contact Centers (APCC) considerou, em 
comunicado, que, apesar “de estar sempre disponível para o diálogo e respeitar o direito à 
greve, não pode deixar de refutar os argumentos utilizados”.
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O Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações (SNTCT) convocou 
uma greve dos trabalhadores dos call centers para ontem e domingo, para exigir a 
negociação de reivindicações como o ' pagamento em dias de feriados de acordo com a lei 
ou aumentos salariais. A paralisação abrange os trabalhadores da Intelcia, Randstad, 
Manpower, Vertente Humana e RH-Mais e será repetida nos dias 31 de dezembro e 1 de 
janeiro. Em causa está a falta de pagamento do trabalho "feito em dia feriado de acordo com 
a lei", a recusa das empresas em "discutir e negociar escalas de feriados e folgas", bem como 
a falta de abertura para negociar aumentos salariais. Por seu lado, a Associação Portuguesa 
de Contact Centers (APCC) considerou, em comunicado, que, apesar "de estar sempre 
disponível para o diálogo e respeitar o direito à greve, não pode deixar de refutar os 
argumentos utilizados".

https://insight.carma.com/a/cab2a094-d6e9-4908-85b2-373f1964711b
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O SNTCT convocou uma greve dos trabalhadores dos ‘call centers’ para os dias 24 e 25 de 
dezembro, para exigir a negociação de reivindicações como o pagamento em dias de 
feriados de acordo com a lei ou aumentos salariais.

  
Convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações 
(SNTCT) para os trabalhadores da Intelcia, Randstad, Manpower, Vertente Humana e RH-
Mais, a greve é repetida nos dias 31 de dezembro e 01 de janeiro.

  
Em causa está, segundo o sindicato, a falta de pagamento do trabalho “feito em dia feriado 
de acordo com a lei” e a recusa das empresas em “discutir e negociar escalas de feriados e 
folgas”.

  
Os trabalhadores protestam ainda contra as empresas não negociaram aumentam salariais 
e a redução do horário, apontam.

  
Por seu lado, a Associação Portuguesa de Contact Centers (APCC) considerou, em 
comunicado, que, apesar “de estar sempre disponível para o diálogo e respeitar o direito à 
greve, não pode deixar de refutar os argumentos utilizados”.

  
Citando o último “estudo de benchmarking” da APCC, indica que o ordenado bruto médio 
mensal dos operadores dos ‘call center’ foi de 897 euros, o que diz ser um aumento médio 
de 27 euros face a 2020, e o dos supervisores de 1.084 euros, um aumento médio de 58 
euros.

 

https://www.noticiasdecoimbra.pt/trabalhadores-dos-call-centers-em-greve/
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“À data estes valores serão superiores e serão divulgados durante o primeiro semestre de 
2023”, antecipa, assinalando não existirem diferenças salariais segundo o género dos 
trabalhadores.

  
A APCC salienta ainda que “os contratos sem termo continuam a ser a tipologia dominante, 
com um crescimento de 5 pontos percentuais (51% em 2020 para 56% em 2021)”.

  
Neste sentido, “manifesta total disponibilidade para um debate sério sobre o Setor, em 
qualquer fórum ou meio, sempre que para tal seja solicitada”.
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Com muitos trabalhadores em teletrabalho, o sindicalista Vítor Narciso admite que não há 
uma "noção da percentagem" da adesão.

  
Em dia de greve dos trabalhadores dos call centers , saiba que se ligar para um destes 
serviços, poderá sentir dificuldades em ser atendido. A paralisação abrange os períodos do 
Natal e do Ano Novo porque, explica o Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Correios e 
Telecomunicações ( SNTCT ), quem faz os atendimentos nestes feriados ganha o mesmo que 
em qualquer outro dia.

  
À TSF , Vítor Narciso explica que as empresas "não querem alterar ou pelo menos melhorar" 
estes regimes de Natal e fim de ano para que, pelo menos "as pessoas possam fazer uma 
vida mais normal nestes dias".

  
E se há dificuldade dos trabalhadores em viver de forma mais normal estes dias de festa, 
também as há da parte do sindicato, uma vez que, com muita gente em teletrabalho, é difícil 
aferir a adesão à greve.

  
"Nós não temos a noção, digamos assim, sabemos que são bastantes que estão a fazer 
greve, mas não temos a noção da percentagem nem nada disso porque estão em casa", 
reconhece Vítor Narciso . "Ligamos para os delegados sindicais e os delegados sindicais 
ligam para os colegas, mas é muito difícil fazer contas à adesão à greve neste tipo de 

https://tsf.pt/portugal/economia/trabalhadores-dos-call-centers-estao-em-greve-mas-sindicato-tem-dificuldade-em-saber-quantos-15547802.html


Page 26 of 190
;

APCC - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CONTACT CENTER

Mon, 02 Jan 2023

trabalho."
 
Uma das maiores queixas do setor é a desregulação deste trabalho, sendo uma das 
reivindicações a de que estes trabalhadores sejam integrados nas empresas para as quais 
trabalham, impedindo que sejam sempre precários e temporários. Mas, lamenta Vitor 
Narciso, a mão de obra é cada vez mais frágil e menos consciente dos seus direitos.

  
"Há cada vez mais estrangeiros, basta ligar para uma daquelas empresas e ouvir quem 
responde do outro lado, são pessoas de outras nacionalidades" , nota o sindicalista, já que 
os portugueses " estão mais em back office do que em front office".

  
 Esta realidade gera dificuldades " porque são trabalhadores menos mobilizáveis, aceitam a 
ausência de contratação e regulação".

  
 A Associação Portuguesa de Contact Centers diz-se se aberta ao diálogo e alega que tem 
havido aumentos significativos no setor, mas o sindicato garante que a maioria destes 
trabalhadores recebe apenas o salário mínimo e um subsídio de refeição de cerca de cinco 
euros. ❉
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Trabalhadores dos ‘call centers’ em greve
hoje e no domingo
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Agência de notícias de Portugal 

  
Lisboa, 24 dez 2022 (Lusa) — O SNTCT convocou uma greve dos trabalhadores dos ‘call 
centers’ para hoje e domingo, para exigir a negociação de reivindicações como o pagamento 
em dias de feriados de acordo com a lei ou aumentos salariais.

  
Convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações 
(SNTCT) para os trabalhadores da Intelcia, Randstad, Manpower, Vertente Humana e RH-
Mais, a greve terá lugar hoje e no domingo, sendo repetida nos dias 31 de dezembro e 01 de 
janeiro. 

  
Em causa está, segundo o sindicato, a falta de pagamento do trabalho “feito em dia feriado 
de acordo com a lei” e a recusa das empresas em “discutir e negociar escalas de feriados e 
folgas”. 

  
Os trabalhadores protestam ainda contra as empresas não negociaram aumentam salariais 
e a redução do horário, apontam. 

  
Por seu lado, a Associação Portuguesa de Contact Centers (APCC) considerou, em 
comunicado, que, apesar “de estar sempre disponível para o diálogo e respeitar o direito à 
greve, não pode deixar de refutar os argumentos utilizados”. 

 

https://mundoatual.pt/trabalhadores-dos-call-centers-em-greve-hoje-e-no-domingo/
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Citando o último “estudo de benchmarking” da APCC, indica que o ordenado bruto médio 
mensal dos operadores dos ‘call center’ foi de 897 euros, o que diz ser um aumento médio 
de 27 euros face a 2020, e o dos supervisores de 1.084 euros, um aumento médio de 58 
euros. 

  
“À data estes valores serão superiores e serão divulgados durante o primeiro semestre de 
2023”, antecipa, assinalando não existirem diferenças salariais segundo o género dos 
trabalhadores. 

  
A APCC salienta ainda que “os contratos sem termo continuam a ser a tipologia dominante, 
com um crescimento de 5 pontos percentuais (51% em 2020 para 56% em 2021)”. 

  
Neste sentido, “manifesta total disponibilidade para um debate sério sobre o Setor, em 
qualquer fórum ou meio, sempre que para tal seja solicitada”.

  
AAT // JNM 

  
Lusa/Fim
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Em causa está, segundo o sindicato, a falta de pagamento do trabalho “feito em dia feriado 
de acordo com a lei” e a recusa das empresas em “discutir e negociar escalas de feriados e 
folgas”.

  
O SNTCT convocou uma greve dos trabalhadores dos 'call centers' para hoje e domingo, para 
exigir a negociação de reivindicações como o pagamento em dias de feriados de acordo com 
a lei ou aumentos salariais.

  
Convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações 
(SNTCT) para os trabalhadores da Intelcia, Randstad, Manpower, Vertente Humana e RH-
Mais, a greve terá lugar hoje e no domingo, sendo repetida nos dias 31 de dezembro e 01 de 
janeiro.

  
Em causa está, segundo o sindicato, a falta de pagamento do trabalho "feito em dia feriado 
de acordo com a lei" e a recusa das empresas em "discutir e negociar escalas de feriados e 
folgas".

  
Os trabalhadores protestam ainda contra as empresas não negociaram aumentam salariais 
e a redução do horário, apontam.

  
Por seu lado, a Associação Portuguesa de Contact Centers (APCC) considerou, em 

https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/trabalhadores-dos-call-centers-em-greve-hoje-e-amanha-e-no-proximo-fim-de-semana
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comunicado, que, apesar "de estar sempre disponível para o diálogo e respeitar o direito à 
greve, não pode deixar de refutar os argumentos utilizados".

  
Citando o último "estudo de benchmarking" da APCC, indica que o ordenado bruto médio 
mensal dos operadores dos ‘call center’ foi de 897 euros, o que diz ser um aumento médio 
de 27 euros face a 2020, e o dos supervisores de 1.084 euros, um aumento médio de 58 
euros.

  
"À data estes valores serão superiores e serão divulgados durante o primeiro semestre de 
2023", antecipa, assinalando não existirem diferenças salariais segundo o género dos 
trabalhadores.

  
A APCC salienta ainda que "os contratos sem termo continuam a ser a tipologia dominante, 
com um crescimento de 5 pontos percentuais (51% em 2020 para 56% em 2021)".

  
Neste sentido, "manifesta total disponibilidade para um debate sério sobre o Setor, em 
qualquer fórum ou meio, sempre que para tal seja solicitada".
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Lisboa, 24 dez 2022 (Lusa) — O SNTCT convocou uma greve dos trabalhadores dos ‘call 
centers’ para hoje e domingo, para exigir a negociação de reivindicações como o pagamento 
em dias de feriados de acordo com a lei ou aumentos salariais.

  
Convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações 
(SNTCT) para os trabalhadores da Intelcia, Randstad, Manpower, Vertente Humana e RH-
Mais, a greve terá lugar hoje e no domingo, sendo repetida nos dias 31 de dezembro e 01 de 
janeiro.

  
Em causa está, segundo o sindicato, a falta de pagamento do trabalho “feito em dia feriado 
de acordo com a lei” e a recusa das empresas em “discutir e negociar escalas de feriados e 
folgas”.

  
Os trabalhadores protestam ainda contra as empresas não negociaram aumentam salariais 
e a redução do horário, apontam.

  
Por seu lado, a Associação Portuguesa de Contact Centers (APCC) considerou, em 
comunicado, que, apesar “de estar sempre disponível para o diálogo e respeitar o direito à 
greve, não pode deixar de refutar os argumentos utilizados”.

  
Citando o último “estudo de benchmarking” da APCC, indica que o ordenado bruto médio 
mensal dos operadores dos ‘call center’ foi de 897 euros, o que diz ser um aumento médio 
de 27 euros face a 2020, e o dos supervisores de 1.084 euros, um aumento médio de 58 

https://www.correiodamanhacanada.com/trabalhadores-dos-call-centers-em-greve-hoje-e-no-domingo/
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euros.
 
“À data estes valores serão superiores e serão divulgados durante o primeiro semestre de 
2023”, antecipa, assinalando não existirem diferenças salariais segundo o género dos 
trabalhadores.

  
A APCC salienta ainda que “os contratos sem termo continuam a ser a tipologia dominante, 
com um crescimento de 5 pontos percentuais (51% em 2020 para 56% em 2021)”.

  
Neste sentido, “manifesta total disponibilidade para um debate sério sobre o Setor, em 
qualquer fórum ou meio, sempre que para tal seja solicitada”.

  
AAT // JNM

  
Lusa/Fim ❉
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Trabalhadores dos call centers em greve no
Natal e Ano Novo
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O SNTCT convocou uma greve dos trabalhadores dos ‘call centers’ para hoje e domingo, para 
exigir a negociação de reivindicações como o pagamento em dias de feriados de acordo com 
a lei ou aumentos salariais.

  
Convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações 
(SNTCT) para os trabalhadores da Intelcia, Randstad, Manpower, Vertente Humana e RH-
Mais, a greve terá lugar hoje e no domingo, sendo repetida nos dias 31 de dezembro e 01 de 
janeiro.

  
Em causa está, segundo o sindicato, a falta de pagamento do trabalho “feito em dia feriado 
de acordo com a lei” e a recusa das empresas em “discutir e negociar escalas de feriados e 
folgas”.

  
Os trabalhadores protestam ainda contra as empresas não negociaram aumentam salariais 
e a redução do horário, apontam.

  
Por seu lado, a Associação Portuguesa de Contact Centers (APCC) considerou, em 
comunicado, que, apesar “de estar sempre disponível para o diálogo e respeitar o direito à 
greve, não pode deixar de refutar os argumentos utilizados”.

  
Citando o último “estudo de benchmarking” da APCC, indica que o ordenado bruto médio 
mensal dos operadores dos ‘call center’ foi de 897 euros, o que diz ser um aumento médio 
de 27 euros face a 2020, e o dos supervisores de 1.084 euros, um aumento médio de 58 

https://cidadehoje.sapo.pt/trabalhadores-dos-call-centers-em-greve-no-natal-e-ano-novo/
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euros.
 
“À data estes valores serão superiores e serão divulgados durante o primeiro semestre de 
2023”, antecipa, assinalando não existirem diferenças salariais segundo o género dos 
trabalhadores.

  
A APCC salienta ainda que “os contratos sem termo continuam a ser a tipologia dominante, 
com um crescimento de 5 pontos percentuais (51% em 2020 para 56% em 2021)”.

  
Neste sentido, “manifesta total disponibilidade para um debate sério sobre o Setor, em 
qualquer fórum ou meio, sempre que para tal seja solicitada”.
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OBSERVADOR  Sat, 24 Dec 2022

'call centers' em greve este fim-de-semana

FREQUENCY  Daily

OUTLET LANGUAGE  Portuguese

MUV  3,530,320

 MEDIA TYPE  Website

AVE  € 27,757
 OUTLET COUNTRY  Portugal

IMPRESSIONS  88,258

TAGS  APCC Contact Centers

A greve, convocada para os trabalhadores da Intelcia, Randstad, Manpower, Vertente 
Humana e RH-Mais, será novamente repetida a 31 de dezembro e 1 de janeiro.
 
i
  
O SNTCT convocou uma greve dos trabalhadores dos ‘call centers’ para este sábado e 
domingo, para exigir a negociação de reivindicações como o pagamento em dias de feriados 
de acordo com a lei ou aumentos salariais.

  
Convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações 
(SNTCT) para os trabalhadores da Intelcia, Randstad, Manpower, Vertente Humana e RH-
Mais, a greve terá lugar este sábado e no domingo, sendo repetida nos dias 31 de dezembro 
e 1 de janeiro.

  
Em causa está, segundo o sindicato, a falta de pagamento do trabalho “feito em dia feriado 
de acordo com a lei” e a recusa das empresas em “discutir e negociar escalas de feriados e 
folgas”.

  
Os trabalhadores protestam ainda contra as empresas não negociaram aumentam salariais 
e a redução do horário, apontam.

  
Por seu lado, a Associação Portuguesa de Contact Centers (APCC) considerou, em 
comunicado, que, apesar “de estar sempre disponível para o diálogo e respeitar o direito à 
greve, não pode deixar de refutar os argumentos utilizados”.

  

https://observador.pt/2022/12/24/trabalhadores-dos-call-centers-em-greve-este-fim-de-semana/
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PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR
 
Citando o último “estudo de benchmarking” da APCC, indica que o ordenado bruto médio 
mensal dos operadores dos ‘call center’ foi de 897 euros, o que diz ser um aumento médio 
de 27 euros face a 2020, e o dos supervisores de 1.084 euros, um aumento médio de 58 
euros.

  
“À data estes valores serão superiores e serão divulgados durante o primeiro semestre de 
2023”, antecipa, assinalando não existirem diferenças salariais segundo o género dos 
trabalhadores.

  
A APCC salienta ainda que “os contratos sem termo continuam a ser a tipologia dominante, 
com um crescimento de 5 pontos percentuais (51% em 2020 para 56% em 2021)”.

  
Neste sentido, “manifesta total disponibilidade para um debate sério sobre o Setor, em 
qualquer fórum ou meio, sempre que para tal seja solicitada”.

  
Leia também:

  
Leia também:

  
Leia também:

  
Leia também:
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A VOZ DO ALGARVE  Sat, 24 Dec 2022

Trabalhadores dos «call centers» em greve
hoje e no domingo

FREQUENCY  Daily

OUTLET LANGUAGE  Portuguese

MUV  20,240

 MEDIA TYPE  Website

AVE  € 159

 OUTLET COUNTRY  Portugal

IMPRESSIONS  506

TAGS  APCC Contact Centers

O SNTCT convocou uma greve dos trabalhadores dos «call centers» para hoje e domingo, 
para exigir a negociação de reivindicações como o pagamento em dias de feriados de acordo 
com a lei ou aumentos salariais.

  
Convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações 
(SNTCT) para os trabalhadores da Intelcia, Randstad, Manpower, Vertente Humana e RH-
Mais, a greve terá lugar hoje e no domingo, sendo repetida nos dias 31 de dezembro e 01 de 
janeiro.

  
Em causa está, segundo o sindicato, a falta de pagamento do trabalho “feito em dia feriado 
de acordo com a lei” e a recusa das empresas em “discutir e negociar escalas de feriados e 
folgas”.

  
Os trabalhadores protestam ainda contra as empresas não negociaram aumentam salariais 
e a redução do horário, apontam.

  
Por seu lado, a Associação Portuguesa de Contact Centers (APCC) considerou, em 
comunicado, que, apesar “de estar sempre disponível para o diálogo e respeitar o direito à 
greve, não pode deixar de refutar os argumentos utilizados”.

  
Citando o último “estudo de benchmarking” da APCC, indica que o ordenado bruto médio 
mensal dos operadores dos ‘call center’ foi de 897 euros, o que diz ser um aumento médio 
de 27 euros face a 2020, e o dos supervisores de 1.084 euros, um aumento médio de 58 

https://avozdoalgarve.pt/d/trabalhadores-dos-call-centers-em-greve-hoje-e-no-domingo/67484
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euros.
 
“À data estes valores serão superiores e serão divulgados durante o primeiro semestre de 
2023”, antecipa, assinalando não existirem diferenças salariais segundo o género dos 
trabalhadores.

  
A APCC salienta ainda que “os contratos sem termo continuam a ser a tipologia dominante, 
com um crescimento de 5 pontos percentuais (51% em 2020 para 56% em 2021)”.

  
Neste sentido, “manifesta total disponibilidade para um debate sério sobre o Setor, em 
qualquer fórum ou meio, sempre que para tal seja solicitada”. ❉
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DIÁRIO DE NOTÍCIAS MADEIRA  Sat, 24 Dec 2022

Duas greves marcam agenda mediática em
Portugal na véspera de Natal

FREQUENCY  Daily

OUTLET LANGUAGE  Portuguese

MUV  658,600

 MEDIA TYPE  Website

AVE  € 5,178

 OUTLET COUNTRY  Portugal

IMPRESSIONS  16,465

TAGS  APCC Contact Centers

Hoje é véspera de Natal e há duas greves em Portugal, uma de trabalhadores do comércio e 
outra em cinco 'call centers'.

  
As razões para as duas paralisações são diferentes, mas há uma reivindicação comum: 
aumentos dos salários.

  
Os trabalhadores de distribuição e comércio estão em greve para exigir o encerramento aos 
domingos e feriados e aumento salarial.

  
"Nesta véspera de Natal, os trabalhadores do comércio vão estar em greve pelo aumento 
dos salários, condições dignas de trabalho e pela negociação dos Contratos Coletivos de 
Trabalho sem perda de direitos", refere o CESP - Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, 
Escritórios e Serviços de Portugal, em comunicado.

  
Hoje e domingo também está prevista uma greve em cinco 'call centers', convocada pelo 
Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações (SNTCT), para os 
trabalhadores da Intelcia, Randstad, Manpower, Vertente Humana e RH-Mais.

  
O objetivo é exigir a negociação do pagamento do trabalho "feito em dia feriado de acordo 
com a lei", "discutir e negociar escalas de feriados e folgas", assim como aumentos salariais e 
a redução de horário.

  
A Associação Portuguesa de Contact Centers (APCC) citou um estudo de 'benchmarking' 

https://www.dnoticias.pt/2022/12/24/341556-duas-greves-marcam-agenda-mediatica-em-portugal-na-vespera-de-natal/
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[consulta das melhores práticas em dado setor] para contestar "os argumentos utilizados", 
apontando que o ordenado bruto médio mensal dos operadores dos 'call center' foi de 897 
euros, um aumento médio de 27 euros face a 2020, e o dos supervisores de 1.084 euros, 
mais 58 euros, valores que à data "serão superiores".

  
Hoje, também é notícia:

  
Hoje, véspera de Natal, dia de consoada, da missa do galo, também é o dia de o Presidente 
da República ir beber uma ginjinha ao Barreiro.

  
A primeira vez foi em 2016, quando Marcelo Rebelo de Sousa se juntou à tradição dos 
barreirenses de irem beber uma ginjinha antes da consoada. São às centenas e não faltaram 
as famosas 'selfies'.

  
Um ano depois, prometeu: "Assim esteja vivo e de boa saúde e nos próximos anos cá estarei 
em 2018, 2019 e 2020."

  
Em 2020, a poucas semanas das eleições presidenciais, também esteve no Barreiro e voltou 
a dizer: "Presidente ou não Presidente estou cá para o ano. Eu venho pela ginjinha, não 
venho por ser Presidente."

  
E todos os anos tem ido ao Barreiro, exceto em 2021, devido à pandemia de covid-19 e por 
ter sido operado a duas hérnias, mas um grupo de barreirenses levou o licor para Marcelo 
beber no Palácio de Belém, em Lisboa.

  
 * 

    Hoje é Notícia
  

0 Comentários
  

 * 
  

 * 
  

 * 
  

 * 
  

 * 
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JORNAL DE NOTÍCIAS  Sat, 24 Dec 2022

Trabalhadores dos call centers” em greve
no Natal e passagem de ano

FREQUENCY  Daily

OUTLET LANGUAGE  Portuguese

CIRCULATION  45000

PAGE  12

 MEDIA TYPE  Newspaper

AVE  € 2,193

DISTRIBUTION  Portugal

SIZE  50 cc

 OUTLET COUNTRY  Portugal

IMPRESSIONS  90,000

SECTION  NACIONAL

TAGS  APCC Contact Centers

salários Os trabalhadores dos “call centers” vão estar em greve no Natal (hoje e amanhã) e na 
passagem de ano (31 e 1 de janeiro), para exigir a negociação de reivindicações como o 
pagamento em dias de feriados e aumentos salariais. A Associação Portuguesa de Contact 
Centers considera que, apesar de respeitar o direito à greve, não pode deixar de refutar os 
argumentos utilizados”

https://insight.carma.com/a/c32a9849-8514-49ff-8f2c-bae71e51592d
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SAPO 24  Sat, 24 Dec 2022

Trabalhadores dos call centers em greve no
Natal e Ano Novo

FREQUENCY  Daily

OUTLET LANGUAGE  Portuguese

MUV  1,427,720

 MEDIA TYPE  Website

AVE  € 11,226

 OUTLET COUNTRY  Portugal

IMPRESSIONS  35,693

TAGS  APCC Contact Centers

Convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações 
(SNTCT) para os trabalhadores da Intelcia, Randstad, Manpower, Vertente Humana e RH-
Mais, a greve terá lugar hoje e no domingo, sendo repetida nos dias 31 de dezembro e 01 de 
janeiro.

  
Em causa está, segundo o sindicato, a falta de pagamento do trabalho “feito em dia feriado 
de acordo com a lei” e a recusa das empresas em “discutir e negociar escalas de feriados e 
folgas”.

  
Os trabalhadores protestam ainda contra as empresas não negociaram aumentam salariais 
e a redução do horário, apontam.

  
Por seu lado, a Associação Portuguesa de Contact Centers (APCC) considerou, em 
comunicado, que, apesar “de estar sempre disponível para o diálogo e respeitar o direito à 
greve, não pode deixar de refutar os argumentos utilizados”.

  
Citando o último “estudo de benchmarking” da APCC, indica que o ordenado bruto médio 
mensal dos operadores dos ‘call center’ foi de 897 euros, o que diz ser um aumento médio 
de 27 euros face a 2020, e o dos supervisores de 1.084 euros, um aumento médio de 58 
euros.

  
“À data estes valores serão superiores e serão divulgados durante o primeiro semestre de 
2023”, antecipa, assinalando não existirem diferenças salariais segundo o género dos 

https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/trabalhadores-dos-call-centers-em-greve-no-natal-e-ano-novo
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trabalhadores.
 
A APCC salienta ainda que “os contratos sem termo continuam a ser a tipologia dominante, 
com um crescimento de 5 pontos percentuais (51% em 2020 para 56% em 2021)”.

  
Neste sentido, “manifesta total disponibilidade para um debate sério sobre o Setor, em 
qualquer fórum ou meio, sempre que para tal seja solicitada”. ❉
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SAPO 24  Sat, 24 Dec 2022

Trabalhadores dos 'call centers' em greve
hoje e no domingo

FREQUENCY  Daily

OUTLET LANGUAGE  Portuguese

MUV  1,427,720

 MEDIA TYPE  Website

AVE  € 11,226

 OUTLET COUNTRY  Portugal

IMPRESSIONS  35,693

TAGS  APCC Contact Centers

Convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações 
(SNTCT) para os trabalhadores da Intelcia, Randstad, Manpower, Vertente Humana e RH-
Mais, a greve terá lugar hoje e no domingo, sendo repetida nos dias 31 de dezembro e 01 de 
janeiro.

  
Em causa está, segundo o sindicato, a falta de pagamento do trabalho "feito em dia feriado 
de acordo com a lei" e a recusa das empresas em "discutir e negociar escalas de feriados e 
folgas".

  
Os trabalhadores protestam ainda contra as empresas não negociaram aumentam salariais 
e a redução do horário, apontam.

  
Por seu lado, a Associação Portuguesa de Contact Centers (APCC) considerou, em 
comunicado, que, apesar "de estar sempre disponível para o diálogo e respeitar o direito à 
greve, não pode deixar de refutar os argumentos utilizados".

  
Citando o último "estudo de benchmarking" da APCC, indica que o ordenado bruto médio 
mensal dos operadores dos 'call center' foi de 897 euros, o que diz ser um aumento médio 
de 27 euros face a 2020, e o dos supervisores de 1.084 euros, um aumento médio de 58 
euros.

  
"À data estes valores serão superiores e serão divulgados durante o primeiro semestre de 
2023", antecipa, assinalando não existirem diferenças salariais segundo o género dos 

https://24.sapo.pt/noticias/trabalhadores-dos-call-centers-em-greve-hoje-_63a6a967b8e73776c964570e
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trabalhadores.
 
A APCC salienta ainda que "os contratos sem termo continuam a ser a tipologia dominante, 
com um crescimento de 5 pontos percentuais (51% em 2020 para 56% em 2021)".

  
Neste sentido, "manifesta total disponibilidade para um debate sério sobre o Setor, em 
qualquer fórum ou meio, sempre que para tal seja solicitada".

  
AAT // JNM

  
Lusa/Fim ❉
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NOTÍCIAS AO MINUTO  Sat, 24 Dec 2022

Trabalhadores dos 'call centers' em greve
hoje e no domingo

FREQUENCY  Daily

OUTLET LANGUAGE  Portuguese

MUV  3,618,600

 MEDIA TYPE  Website

AVE  € 28,451

 OUTLET COUNTRY  Portugal

IMPRESSIONS  90,465

TAGS  APCC Contact Centers

O SNTCT convocou uma greve dos trabalhadores dos 'call centers' para hoje e domingo, para 
exigir a negociação de reivindicações como o pagamento em dias de feriados de acordo com 
a lei ou aumentos salariais.

  
C onvocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações 
(SNTCT) para os trabalhadores da Intelcia, Randstad, Manpower, Vertente Humana e RH-
Mais, a greve terá lugar hoje e no domingo, sendo repetida nos dias 31 de dezembro e 01 de 
janeiro.

  
Em causa está, segundo o sindicato, a falta de pagamento do trabalho "feito em dia feriado 
de acordo com a lei" e a recusa das empresas em "discutir e negociar escalas de feriados e 
folgas".

  
Os trabalhadores protestam ainda contra as empresas não negociaram aumentam salariais 
e a redução do horário, apontam.

  
Por seu lado, a Associação Portuguesa de Contact Centers (APCC) considerou, em 
comunicado, que, apesar "de estar sempre disponível para o diálogo e respeitar o direito à 
greve, não pode deixar de refutar os argumentos utilizados".

  
Citando o último "estudo de benchmarking" da APCC, indica que o ordenado bruto médio 
mensal dos operadores dos 'call center' foi de 897 euros, o que diz ser um aumento médio 
de 27 euros face a 2020, e o dos supervisores de 1.084 euros, um aumento médio de 58 

https://www.noticiasaominuto.com/economia/2139304/trabalhadores-dos-call-centers-em-greve-hoje-e-no-domingo
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euros.
 
"À data estes valores serão superiores e serão divulgados durante o primeiro semestre de 
2023", antecipa, assinalando não existirem diferenças salariais segundo o género dos 
trabalhadores.

  
A APCC salienta ainda que "os contratos sem termo continuam a ser a tipologia dominante, 
com um crescimento de 5 pontos percentuais (51% em 2020 para 56% em 2021)".

  
Neste sentido, "manifesta total disponibilidade para um debate sério sobre o Setor, em 
qualquer fórum ou meio, sempre que para tal seja solicitada".

  
Leia Também: Trabalhadores de distribuição e comércio estão hoje em greve ❉
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CORREIO DA MANHÃ  Sat, 24 Dec 2022

Trabalhadores de call centers em greve na
quadra de Natal

FREQUENCY  Daily

OUTLET LANGUAGE  Portuguese

MUV  3,827,560

 MEDIA TYPE  Website

AVE  € 30,094

 OUTLET COUNTRY  Portugal

IMPRESSIONS  95,689

TAGS  APCC Contact Centers

Funcionários pedem o pagamento de feriados de acordo com a lei ou aumentos salariais.
  

O SNTCT convocou uma greve dos trabalhadores dos 'call centers' para este sábado e 
domingo, para exigir a negociação de reivindicações como o pagamento em dias de feriados 
de acordo com a lei ou aumentos salariais.

  
Convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações 
(SNTCT) para os trabalhadores da Intelcia, Randstad, Manpower, Vertente Humana e RH-
Mais, a greve terá lugar este sábado e domingo, sendo repetida nos dias 31 de dezembro e 
01 de janeiro.      

  
Em causa está, segundo o sindicato, a falta de pagamento do trabalho "feito em dia feriado 
de acordo com a lei" e a recusa das empresas em "discutir e negociar escalas de feriados e 
folgas".

  
Os trabalhadores protestam ainda contra as empresas não negociaram aumentam salariais 
e a redução do horário, apontam.  Leia também  
 
Por seu lado, a Associação Portuguesa de Contact Centers (APCC) considerou, em 
comunicado, que, apesar "de estar sempre disponível para o diálogo e respeitar o direito à 
greve, não pode deixar de refutar os argumentos utilizados".

  
Citando o último "estudo de benchmarking" da APCC, indica que o ordenado bruto médio 

https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/trabalhadores-de-call-centers-em-greve-na-quadra-de-natal?ref=Clima_CmaoMinuto
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mensal dos operadores dos 'call center' foi de 897 euros, o que diz ser um aumento médio 
de 27 euros face a 2020, e o dos supervisores de 1.084 euros, um aumento médio de 58 
euros.

  
"À data estes valores serão superiores e serão divulgados durante o primeiro semestre de 
2023", antecipa, assinalando não existirem diferenças salariais segundo o género dos 
trabalhadores.

  
A APCC salienta ainda que "os contratos sem termo continuam a ser a tipologia dominante, 
com um crescimento de 5 pontos percentuais (51% em 2020 para 56% em 2021)".  Leia 
também  

  
Neste sentido, "manifesta total disponibilidade para um debate sério sobre o Setor, em 
qualquer fórum ou meio, sempre que para tal seja solicitada".  Leia também   ❉
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DIÁRIO GUARDIÃO  Fri, 23 Dec 2022

Trabalhadores dos ″call centers″ em greve
no Natal e passagem de ano

FREQUENCY  N/A

OUTLET LANGUAGE  Portuguese

MUV  5,880

 MEDIA TYPE  Website

AVE  € 47

 OUTLET COUNTRY  Portugal

IMPRESSIONS  147

TAGS  APCC Contact Centers

Os trabalhadores dos “call centers” vão estar em greve no Natal e na passagem de ano, para 
exigir a negociação de reivindicações como o pagamento em dias de feriados “de acordo 
com a lei” e aumentos salariais.

  
Convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações 
(SNTCT) para os trabalhadores da Intelcia, Randstad, Manpower, Vertente Humana e RH-
Mais, a greve terá lugar nos dias 24 e 25 de dezembro, sendo repetida nos dias 31 de 
dezembro e 1 de janeiro.

  
Em causa está, segundo comunicado do sindicato, a falta de pagamento do trabalho “feito 
em dia feriado de acordo com a lei” e a recusa das empresas em “discutir e negociar escalas 
de feriados e folgas”.

  
Os trabalhadores protestam ainda contra as empresas não negociarem aumentos salariais e 
a redução do horário, apontam.

  
Por seu lado, a Associação Portuguesa de Contact Centers (APCC) considerou esta sexta-feira 
que, apesar “de estar sempre disponível para o diálogo e respeitar o direito à greve, não 
pode deixar de refutar os argumentos utilizados”.
 
Citando o último “estudo de benchmarking” da APCC, indica no comunicado que o ordenado 
bruto médio mensal dos operadores dos “call center” foi de 897 euros, o que diz ser um 
aumento médio de 27 euros face a 2020, e o dos supervisores de 1084 euros, um aumento 

https://diarioguardiao.pt/economia/trabalhadores-dos-%e2%80%b3call-centers%e2%80%b3-em-greve-no-natal-e-passagem-de-ano/


Page 56 of 190
;

APCC - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CONTACT CENTER

Mon, 02 Jan 2023

médio de 58 euros.
 
“À data estes valores serão superiores e serão divulgados durante o primeiro semestre de 
2023”, antecipa, assinalando não existirem diferenças salariais segundo o género.

  
A APCC salienta ainda que “os contratos sem termo continuam a ser a tipologia dominante, 
com um crescimento de cinco pontos percentuais (51% em 2020 para 56% em 2021)”.

  
Neste sentido, “manifesta total disponibilidade para um debate sério sobre o setor, em 
qualquer fórum ou meio, sempre que para tal seja solicitada”.
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DINHEIRO VIVO  Fri, 23 Dec 2022

Trabalhadores dos 'call centers' em greve
no Natal e passagem de ano

FREQUENCY  Daily

OUTLET LANGUAGE  Portuguese

MUV  761,960

 MEDIA TYPE  Website

AVE  € 5,991

 OUTLET COUNTRY  Portugal

IMPRESSIONS  19,049

TAGS  APCC Contact Centers

Em causa está, diz o sindicato, a falta de pagamento do trabalho "feito em dia feriado de 
acordo com a lei" e a recusa das empresas em "discutir e negociar escalas de feriados e 
folgas".

  
Os trabalhadores dos 'call centers' vão estar em greve no Natal e na passagem de ano, para 
exigir a negociação de reivindicações como o pagamento em dias de feriados "de acordo 
com a lei" e aumentos salariais.

  
Convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações 
(SNTCT) para os trabalhadores da Intelcia, Randstad, Manpower, Vertente Humana e RH-
Mais, a greve terá lugar nos dias 24 e 25 de dezembro, sendo repetida nos dias 31 de 
dezembro e 1 de janeiro.

  
Em causa está, segundo comunicado do sindicato, a falta de pagamento do trabalho "feito 
em dia feriado de acordo com a lei" e a recusa das empresas em "discutir e negociar escalas 
de feriados e folgas".

  
Os trabalhadores protestam ainda contra as empresas não negociarem aumentos salariais e 
a redução do horário, apontam.

  
Por seu lado, a Associação Portuguesa de Contact Centers (APCC) considerou hoje que, 
apesar "de estar sempre disponível para o diálogo e respeitar o direito à greve, não pode 
deixar de refutar os argumentos utilizados".

 

https://dinheirovivo.pt/empresas/trabalhadores-dos-call-centers-em-greve-no-natal-e-passagem-de-ano-15538895.html
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Citando o último "estudo de benchmarking" da APCC, indica no comunicado que o ordenado 
bruto médio mensal dos operadores dos 'call center' foi de 897 euros, o que diz ser um 
aumento médio de 27 euros face a 2020, e o dos supervisores de 1.084 euros, um aumento 
médio de 58 euros.

  
"À data estes valores serão superiores e serão divulgados durante o primeiro semestre de 
2023", antecipa, assinalando não existirem diferenças salariais segundo o género.

  
A APCC salienta ainda que "os contratos sem termo continuam a ser a tipologia dominante, 
com um crescimento de cinco pontos percentuais (51% em 2020 para 56% em 2021)".

  
Neste sentido, "manifesta total disponibilidade para um debate sério sobre o setor, em 
qualquer fórum ou meio, sempre que para tal seja solicitada". ❉
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OBSERVADOR  Fri, 23 Dec 2022

Trabalhadores dos call centers em greve no
Natal e passagem de ano

FREQUENCY  Daily

OUTLET LANGUAGE  Portuguese

MUV  3,530,320

 MEDIA TYPE  Website

AVE  € 27,757

 OUTLET COUNTRY  Portugal

IMPRESSIONS  88,258

TAGS  APCC Contact Centers

Em causa está, segundo o sindicato, a falta de pagamento do trabalho "feito em dia feriado 
de acordo com a lei" e a recusa das empresas em "discutir e negociar escalas de feriados e 
folgas".

  
i
  
Os trabalhadores dos call centers vão estar em greve no Natal e na passagem de ano, para 
exigir a negociação de reivindicações como o pagamento em dias de feriados “de acordo 
com a lei” e aumentos salariais.

  
Convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações 
(SNTCT) para os trabalhadores da Intelcia, Randstad, Manpower, Vertente Humana e RH-
Mais, a greve terá lugar nos dias 24 e 25 de dezembro, sendo repetida nos dias 31 de 
dezembro e 1 de janeiro.

  
Em causa está, segundo comunicado do sindicato, a falta de pagamento do trabalho “feito 
em dia feriado de acordo com a lei” e a recusa das empresas em “discutir e negociar escalas 
de feriados e folgas”.

  
Os trabalhadores protestam ainda contra as empresas não negociarem aumentos salariais e 
a redução do horário, apontam.

  
Por seu lado, a Associação Portuguesa de Contact Centers (APCC) considerou esta sexta-feira 

https://observador.pt/2022/12/23/trabalhadores-dos-call-centers-em-greve-no-natal-e-passagem-de-ano/
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que, apesar “de estar sempre disponível para o diálogo e respeitar o direito à greve, não 
pode deixar de refutar os argumentos utilizados”.
 
PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

  
Citando o último “estudo de benchmarking” da APCC, indica no comunicado que o ordenado 
bruto médio mensal dos operadores dos call center foi de 897 euros, o que diz ser um 
aumento médio de 27 euros face a 2020, e o dos supervisores de 1.084 euros, um aumento 
médio de 58 euros.

  
“À data estes valores serão superiores e serão divulgados durante o primeiro semestre de 
2023”, antecipa, assinalando não existirem diferenças salariais segundo o género.

  
A APCC salienta ainda que “os contratos sem termo continuam a ser a tipologia dominante, 
com um crescimento de cinco pontos percentuais (51% em 2020 para 56% em 2021)”.

  
Neste sentido, “manifesta total disponibilidade para um debate sério sobre o setor, em 
qualquer fórum ou meio, sempre que para tal seja solicitada”.

  
Leia também:

  
Leia também:

  
Leia também:

  
Leia também:
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JORNAL DO CENTRO  Fri, 23 Dec 2022

Call centers em greve no Natal e Ano Novo

FREQUENCY  Daily

OUTLET LANGUAGE  Portuguese

MUV  28,440

 MEDIA TYPE  Website

AVE  € 224
 OUTLET COUNTRY  Portugal

IMPRESSIONS  711

TAGS  APCC Contact Centers

Diário
 
 Trabalhadores querem aumentos salariais e feriados pagos segundo a lei

  
Os trabalhadores dos call centers vão estar em greve no Natal e na passagem de ano, para 
exigir a negociação de reivindicações como o pagamento em dias de feriados "de acordo 
com a lei" e aumentos salariais.

  
Convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações 
(SNTCT) para os trabalhadores da Intelcia, Randstad, Manpower, Vertente Humana e RH-
Mais, a greve terá lugar nos dias 24 e 25 de dezembro, sendo repetida nos dias 31 de 
dezembro e 1 de janeiro.

  
Em causa está, segundo comunicado do sindicato, a falta de pagamento do trabalho "feito 
em dia feriado de acordo com a lei" e a recusa das empresas em "discutir e negociar escalas 
de feriados e folgas".

  
Os trabalhadores protestam ainda contra as empresas não negociarem aumentos salariais e 
a redução do horário, apontam. Por seu lado, a Associação Portuguesa de Contact Centers 
(APCC) considerou esta sexta-feira que, apesar "de estar sempre disponível para o diálogo e 
respeitar o direito à greve, não pode deixar de refutar os argumentos utilizados".

  
Citando o último "estudo de benchmarking" da APCC, indica no comunicado que o ordenado 
bruto médio mensal dos operadores dos 'call center' foi de 897 euros, o que diz ser um 
aumento médio de 27 euros face a 2020, e o dos supervisores de 1.084 euros, um aumento 

https://www.jornaldocentro.pt/noticias/diario/call-centers-em-greve-no-natal-e-ano-novo
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médio de 58 euros.
 
"À data estes valores serão superiores e serão divulgados durante o primeiro semestre de 
2023", antecipa, assinalando não existirem diferenças salariais segundo o género.

  
A APCC salienta ainda que "os contratos sem termo continuam a ser a tipologia dominante, 
com um crescimento de cinco pontos percentuais (51% em 2020 para 56% em 2021)".

  
Neste sentido, "manifesta total disponibilidade para um debate sério sobre o setor, em 
qualquer fórum ou meio, sempre que para tal seja solicitada". ❉
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NOTÍCIAS DE COIMBRA  Fri, 23 Dec 2022

Trabalhadores dos call centers em greve no
Natal e passagem de ano

FREQUENCY  Daily

OUTLET LANGUAGE  Portuguese

MUV  161,800

 MEDIA TYPE  Website

AVE  € 1,272

 OUTLET COUNTRY  Portugal

IMPRESSIONS  4,045

TAGS  APCC Contact Centers

 
 
Os trabalhadores dos ‘call centers’ vão estar em greve no Natal e na passagem de ano, para 
exigir a negociação de reivindicações como o pagamento em dias de feriados “de acordo 
com a lei” e aumentos salariais.

  
Convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações 
(SNTCT) para os trabalhadores da Intelcia, Randstad, Manpower, Vertente Humana e RH-
Mais, a greve terá lugar nos dias 24 e 25 de dezembro, sendo repetida nos dias 31 de 
dezembro e 01 de janeiro.

  
Em causa está, segundo comunicado do sindicato, a falta de pagamento do trabalho “feito 
em dia feriado de acordo com a lei” e a recusa das empresas em “discutir e negociar escalas 
de feriados e folgas”.

  
Os trabalhadores protestam ainda contra as empresas não negociarem aumentos salariais e 
a redução do horário, apontam.

  
Por seu lado, a Associação Portuguesa de Contact Centers (APCC) considerou hoje que, 
apesar “de estar sempre disponível para o diálogo e respeitar o direito à greve, não pode 
deixar de refutar os argumentos utilizados”.

  
Citando o último “estudo de benchmarking” da APCC, indica no comunicado que o ordenado 

https://www.noticiasdecoimbra.pt/trabalhadores-dos-call-centers-em-greve-no-natal-e-passagem-de-ano/
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bruto médio mensal dos operadores dos ‘call center’ foi de 897 euros, o que diz ser um 
aumento médio de 27 euros face a 2020, e o dos supervisores de 1.084 euros, um aumento 
médio de 58 euros.

  
“À data estes valores serão superiores e serão divulgados durante o primeiro semestre de 
2023”, antecipa, assinalando não existirem diferenças salariais segundo o género.

  
A APCC salienta ainda que “os contratos sem termo continuam a ser a tipologia dominante, 
com um crescimento de cinco pontos percentuais (51% em 2020 para 56% em 2021)”.

  
Neste sentido, “manifesta total disponibilidade para um debate sério sobre o setor, em 
qualquer fórum ou meio, sempre que para tal seja solicitada”.
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PORTO CANAL  Fri, 23 Dec 2022

Trabalhadores dos ‘call centers’ em greve
no Natal e passagem de ano

FREQUENCY  Daily

OUTLET LANGUAGE  Portuguese

MUV  230,880

 MEDIA TYPE  Website

AVE  € 1,816

 OUTLET COUNTRY  Portugal

IMPRESSIONS  5,772

TAGS  APCC Contact Centers

Os trabalhadores dos 'call centers' vão estar em greve no Natal e na passagem de ano, para 
exigir a negociação de reivindicações como o pagamento em dias de feriados “de acordo 
com a lei" e aumentos salariais.

  
Convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações 
(SNTCT) para os trabalhadores da Intelcia, Randstad, Manpower, Vertente Humana e RH-
Mais, a greve terá lugar nos dias 24 e 25 de dezembro, sendo repetida nos dias 31 de 
dezembro e 01 de janeiro.

  
Em causa está, segundo comunicado do sindicato, a falta de pagamento do trabalho “feito 
em dia feriado de acordo com a lei” e a recusa das empresas em “discutir e negociar escalas 
de feriados e folgas”.

  
Os trabalhadores protestam ainda contra as empresas não negociarem aumentos salariais e 
a redução do horário, apontam.

  
Por seu lado, a Associação Portuguesa de Contact Centers (APCC) considerou esta sexta-feira 
que, apesar “de estar sempre disponível para o diálogo e respeitar o direito à greve, não 
pode deixar de refutar os argumentos utilizados”.
 
Citando o último “estudo de benchmarking” da APCC, indica no comunicado que o ordenado 
bruto médio mensal dos operadores dos ‘call center’ foi de 897 euros, o que diz ser um 
aumento médio de 27 euros face a 2020, e o dos supervisores de 1.084 euros, um aumento 

https://portocanal.sapo.pt/noticia/317528
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médio de 58 euros.
 
“À data estes valores serão superiores e serão divulgados durante o primeiro semestre de 
2023”, antecipa, assinalando não existirem diferenças salariais segundo o género.

  
A APCC salienta ainda que “os contratos sem termo continuam a ser a tipologia dominante, 
com um crescimento de cinco pontos percentuais (51% em 2020 para 56% em 2021)”.

  
Neste sentido, “manifesta total disponibilidade para um debate sério sobre o setor, em 
qualquer fórum ou meio, sempre que para tal seja solicitada”. ❉
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MULTINEWS  Fri, 23 Dec 2022

Trabalhadores dos ‘call centers’ em greve
no Natal e passagem de ano

FREQUENCY  N/A

OUTLET LANGUAGE  Portuguese

MUV  964,880

 MEDIA TYPE  Website

AVE  € 7,586

 OUTLET COUNTRY  Portugal

IMPRESSIONS  24,122

TAGS  APCC Contact Centers

Os trabalhadores dos ‘call centers’ vão estar em greve no Natal e na passagem de ano, para 
exigir a negociação de reivindicações como o pagamento em dias de feriados “de acordo 
com a lei” e aumentos salariais.

  
Convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações 
(SNTCT) para os trabalhadores da Intelcia, Randstad, Manpower, Vertente Humana e RH-
Mais, a greve terá lugar nos dias 24 e 25 de dezembro, sendo repetida nos dias 31 de 
dezembro e 1 de janeiro.

  
Em causa está, segundo comunicado do sindicato, a falta de pagamento do trabalho “feito 
em dia feriado de acordo com a lei” e a recusa das empresas em “discutir e negociar escalas 
de feriados e folgas”.

  
Os trabalhadores protestam ainda contra as empresas não negociarem aumentos salariais e 
a redução do horário, apontam.

  
Por seu lado, a Associação Portuguesa de Contact Centers (APCC) considerou esta sexta-feira 
que, apesar “de estar sempre disponível para o diálogo e respeitar o direito à greve, não 
pode deixar de refutar os argumentos utilizados”.
 
Citando o último “estudo de benchmarking” da APCC, indica no comunicado que o ordenado 
bruto médio mensal dos operadores dos ‘call center’ foi de 897 euros, o que diz ser um 
aumento médio de 27 euros face a 2020, e o dos supervisores de 1.084 euros, um aumento 

https://multinews.sapo.pt/noticias/trabalhadores-dos-call-centers-em-greve-no-natal-e-passagem-de-ano/
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médio de 58 euros.
 
“À data estes valores serão superiores e serão divulgados durante o primeiro semestre de 
2023”, antecipa, assinalando não existirem diferenças salariais segundo o género.

  
A APCC salienta ainda que “os contratos sem termo continuam a ser a tipologia dominante, 
com um crescimento de cinco pontos percentuais (51% em 2020 para 56% em 2021)”.

  
Neste sentido, “manifesta total disponibilidade para um debate sério sobre o setor, em 
qualquer fórum ou meio, sempre que para tal seja solicitada”. ❉
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DIÁRIO DE NOTÍCIAS MADEIRA  Fri, 23 Dec 2022

Trabalhadores dos 'call centers' em greve
no Natal e passagem de ano

FREQUENCY  Daily

OUTLET LANGUAGE  Portuguese

MUV  658,600

 MEDIA TYPE  Website

AVE  € 5,178

 OUTLET COUNTRY  Portugal

IMPRESSIONS  16,465

TAGS  APCC Contact Centers

Os trabalhadores dos 'call centers' vão estar em greve no Natal e na passagem de ano, para 
exigir a negociação de reivindicações como o pagamento em dias de feriados "de acordo 
com a lei" e aumentos salariais.

  
Convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações 
(SNTCT) para os trabalhadores da Intelcia, Randstad, Manpower, Vertente Humana e RH-
Mais, a greve terá lugar nos dias 24 e 25 de dezembro, sendo repetida nos dias 31 de 
dezembro e 01 de janeiro.

  
Em causa está, segundo comunicado do sindicato, a falta de pagamento do trabalho "feito 
em dia feriado de acordo com a lei" e a recusa das empresas em "discutir e negociar escalas 
de feriados e folgas".

  
Os trabalhadores protestam ainda contra as empresas não negociarem aumentos salariais e 
a redução do horário, apontam.

  
Por seu lado, a Associação Portuguesa de Contact Centers (APCC) considerou hoje que, 
apesar "de estar sempre disponível para o diálogo e respeitar o direito à greve, não pode 
deixar de refutar os argumentos utilizados".

  
Citando o último "estudo de benchmarking" da APCC, indica no comunicado que o ordenado 
bruto médio mensal dos operadores dos 'call center' foi de 897 euros, o que diz ser um 
aumento médio de 27 euros face a 2020, e o dos supervisores de 1.084 euros, um aumento 

https://www.dnoticias.pt/2022/12/23/341485-trabalhadores-dos-call-centers-em-greve-no-natal-e-passagem-de-ano/
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médio de 58 euros.
 
"À data estes valores serão superiores e serão divulgados durante o primeiro semestre de 
2023", antecipa, assinalando não existirem diferenças salariais segundo o género.

  
A APCC salienta ainda que "os contratos sem termo continuam a ser a tipologia dominante, 
com um crescimento de cinco pontos percentuais (51% em 2020 para 56% em 2021)".

  
Neste sentido, "manifesta total disponibilidade para um debate sério sobre o setor, em 
qualquer fórum ou meio, sempre que para tal seja solicitada".

  
 * 
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    call centers

  
0 Comentários
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 * 
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 * 
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CMTV  Fri, 23 Dec 2022

Trabalhadores dos 'call centers' em greve
no Natal e passagem de ano

FREQUENCY  Daily

OUTLET LANGUAGE  Portuguese

MUV  765,800

 MEDIA TYPE  Website

AVE  € 6,021

 OUTLET COUNTRY  Portugal

IMPRESSIONS  19,145

TAGS  APCC Contact Centers

Em causa está a falta de pagamento do trabalho "feito em dia feriado de acordo com a lei".
  

Convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações 
(SNTCT) para os trabalhadores da Intelcia, Randstad, Manpower, Vertente Humana e RH-
Mais, a greve terá lugar nos dias 24 e 25 de dezembro, sendo repetida nos dias 31 de 
dezembro e 01 de janeiro.

  
Em causa está, segundo comunicado do sindicato, a falta de pagamento do trabalho "feito 
em dia feriado de acordo com a lei" e a recusa das empresas em "discutir e negociar escalas 
de feriados e folgas".

  
Os trabalhadores protestam ainda contra as empresas não negociarem aumentos salariais e 
a redução do horário, apontam.

  
Por seu lado, a Associação Portuguesa de Contact Centers (APCC) considerou esta sexta-feira 
que, apesar "de estar sempre disponível para o diálogo e respeitar o direito à greve, não 
pode deixar de refutar os argumentos utilizados".

  
Citando o último "estudo de benchmarking" da APCC, indica no comunicado que o ordenado 
bruto médio mensal dos operadores dos 'call center' foi de 897 euros, o que diz ser um 
aumento médio de 27 euros face a 2020, e o dos supervisores de 1.084 euros, um aumento 
médio de 58 euros.

  

https://www.cm-tv.pt/atualidade/detalhe/20221223-1534-trabalhadores-dos-call-centers-em-greve-no-natal-e-passagem-de-ano?ref=Atualidade_DestaquesPrincipais
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"À data estes valores serão superiores e serão divulgados durante o primeiro semestre de 
2023", antecipa, assinalando não existirem diferenças salariais segundo o género.

  
A APCC salienta ainda que "os contratos sem termo continuam a ser a tipologia dominante, 
com um crescimento de cinco pontos percentuais (51% em 2020 para 56% em 2021)".

  
Neste sentido, "manifesta total disponibilidade para um debate sério sobre o setor, em 
qualquer fórum ou meio, sempre que para tal seja solicitada". ❉
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SIC NOTÍCIAS  Fri, 23 Dec 2022

Trabalhadores dos call centers em greve no
Natal e passagem de ano

FREQUENCY  Daily

OUTLET LANGUAGE  Portuguese

MUV  2,259,040

 MEDIA TYPE  Website

AVE  € 17,762

 OUTLET COUNTRY  Portugal

IMPRESSIONS  56,476

TAGS  APCC Contact Centers

Estes trabalhadores exigem a negociação de reivindicações como o pagamento em dias de 
feriados "de acordo com a lei" e aumentos salariais.

  
Os trabalhadores dos call centers vão estar em greve no Natal e na passagem de ano, para 
exigir a negociação de reivindicações como o pagamento em dias de feriados "de acordo 
com a lei" e aumentos salariais.

  
Convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações 
(SNTCT) para os trabalhadores da Intelcia, Randstad, Manpower, Vertente Humana e RH-
Mais, a greve terá lugar nos dias 24 e 25 de dezembro, sendo repetida nos dias 31 de 
dezembro e 1 de janeiro.

  
Em causa está, segundo comunicado do sindicato, a falta de pagamento do trabalho "feito 
em dia feriado de acordo com a lei" e a recusa das empresas em "discutir e negociar escalas 
de feriados e folgas".

  
Os trabalhadores protestam ainda contra as empresas não negociarem aumentos salariais e 
a redução do horário, apontam. Por seu lado, a Associação Portuguesa de Contact Centers 
(APCC) considerou esta sexta-feira que, apesar "de estar sempre disponível para o diálogo e 
respeitar o direito à greve, não pode deixar de refutar os argumentos utilizados".

  
Citando o último "estudo de benchmarking" da APCC, indica no comunicado que o ordenado 
bruto médio mensal dos operadores dos 'call center' foi de 897 euros, o que diz ser um 

https://sicnoticias.pt/economia/2022-12-23-Trabalhadores-dos-call-centers-em-greve-no-Natal-e-passagem-de-ano-6d8b35c8
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aumento médio de 27 euros face a 2020, e o dos supervisores de 1.084 euros, um aumento 
médio de 58 euros.

  
A APCC salienta ainda que "os contratos sem termo continuam a ser a tipologia dominante, 
com um crescimento de cinco pontos percentuais (51% em 2020 para 56% em 2021)".

  
Neste sentido, "manifesta total disponibilidade para um debate sério sobre o setor, em 
qualquer fórum ou meio, sempre que para tal seja solicitada".

  
"À data estes valores serão superiores e serão divulgados durante o primeiro semestre de 
2023", antecipa, assinalando não existirem diferenças salariais segundo o género. ❉
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JM MADEIRA  Fri, 23 Dec 2022

Trabalhadores dos ‘call centers’ em greve
no Natal e passagem de ano

FREQUENCY  Daily

OUTLET LANGUAGE  Portuguese

MUV  199,360

 MEDIA TYPE  Website

AVE  € 1,567

 OUTLET COUNTRY  Portugal

IMPRESSIONS  4,984

TAGS  APCC Contact Centers

Artigo |
                         23/12/2022 14:45 

 
Os trabalhadores dos 'call centers' vão estar em greve no Natal e na passagem de ano, para 
exigir a negociação de reivindicações como o pagamento em dias de feriados “de acordo 
com a lei" e aumentos salariais.

  
Convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações 
(SNTCT) para os trabalhadores da Intelcia, Randstad, Manpower, Vertente Humana e RH-
Mais, a greve terá lugar nos dias 24 e 25 de dezembro, sendo repetida nos dias 31 de 
dezembro e 01 de janeiro.

  
Em causa está, segundo comunicado do sindicato, a falta de pagamento do trabalho “feito 
em dia feriado de acordo com a lei” e a recusa das empresas em “discutir e negociar escalas 
de feriados e folgas”.

  
Os trabalhadores protestam ainda contra as empresas não negociarem aumentos salariais e 
a redução do horário, apontam.

  
Por seu lado, a Associação Portuguesa de Contact Centers (APCC) considerou hoje que, 
apesar “de estar sempre disponível para o diálogo e respeitar o direito à greve, não pode 
deixar de refutar os argumentos utilizados”.

  

https://www.jm-madeira.pt/nacional/ver/194092/Trabalhadores_dos_call_centers_em_greve_no_Natal_e_passagem_de_ano
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Citando o último “estudo de benchmarking” da APCC, indica no comunicado que o ordenado 
bruto médio mensal dos operadores dos ‘call center’ foi de 897 euros, o que diz ser um 
aumento médio de 27 euros face a 2020, e o dos supervisores de 1.084 euros, um aumento 
médio de 58 euros.

  
“À data estes valores serão superiores e serão divulgados durante o primeiro semestre de 
2023”, antecipa, assinalando não existirem diferenças salariais segundo o género.

  
A APCC salienta ainda que “os contratos sem termo continuam a ser a tipologia dominante, 
com um crescimento de cinco pontos percentuais (51% em 2020 para 56% em 2021)”.

  
Neste sentido, “manifesta total disponibilidade para um debate sério sobre o setor, em 
qualquer fórum ou meio, sempre que para tal seja solicitada”. ❉
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NOTÍCIAS AO MINUTO  Fri, 23 Dec 2022

Trabalhadores dos 'call centers' em greve
no Natal e passagem de ano

FREQUENCY  Daily

OUTLET LANGUAGE  Portuguese

MUV  3,618,600

 MEDIA TYPE  Website

AVE  € 28,451

 OUTLET COUNTRY  Portugal

IMPRESSIONS  90,465

TAGS  APCC Contact Centers

Os trabalhadores dos 'call centers' vão estar em greve no Natal e na passagem de ano, para 
exigir a negociação de reivindicações como o pagamento em dias de feriados "de acordo 
com a lei" e aumentos salariais.

  
C onvocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações 
(SNTCT) para os trabalhadores da Intelcia, Randstad, Manpower, Vertente Humana e RH-
Mais, a greve terá lugar nos dias 24 e 25 de dezembro, sendo repetida nos dias 31 de 
dezembro e 01 de janeiro.

  
Em causa está, segundo comunicado do sindicato, a falta de pagamento do trabalho "feito 
em dia feriado de acordo com a lei" e a recusa das empresas em "discutir e negociar escalas 
de feriados e folgas".

  
Os trabalhadores protestam ainda contra as empresas não negociarem aumentos salariais e 
a redução do horário, apontam.

  
Por seu lado, a Associação Portuguesa de Contact Centers (APCC) considerou hoje que, 
apesar "de estar sempre disponível para o diálogo e respeitar o direito à greve, não pode 
deixar de refutar os argumentos utilizados".

  
Citando o último "estudo de benchmarking" da APCC, indica no comunicado que o ordenado 
bruto médio mensal dos operadores dos 'call center' foi de 897 euros, o que diz ser um 
aumento médio de 27 euros face a 2020, e o dos supervisores de 1.084 euros, um aumento 

https://www.noticiasaominuto.com/economia/2139004/trabalhadores-dos-call-centers-em-greve-no-natal-e-passagem-de-ano
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médio de 58 euros.
 
"À data estes valores serão superiores e serão divulgados durante o primeiro semestre de 
2023", antecipa, assinalando não existirem diferenças salariais segundo o género.

  
A APCC salienta ainda que "os contratos sem termo continuam a ser a tipologia dominante, 
com um crescimento de cinco pontos percentuais (51% em 2020 para 56% em 2021)".

  
Neste sentido, "manifesta total disponibilidade para um debate sério sobre o setor, em 
qualquer fórum ou meio, sempre que para tal seja solicitada".

  
Leia Também: Trabalhadores de distribuição e comércio fazem greve na véspera de Natal ❉
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CORREIO DA MANHÃ  Fri, 23 Dec 2022

Trabalhadores dos 'call centers' em greve
no Natal e passagem de ano

FREQUENCY  Daily

OUTLET LANGUAGE  Portuguese

MUV  3,827,560

 MEDIA TYPE  Website

AVE  € 30,094

 OUTLET COUNTRY  Portugal

IMPRESSIONS  95,689

TAGS  APCC Contact Centers

Em causa está a falta de pagamento do trabalho "feito em dia feriado de acordo com a lei".
  

Os trabalhadores dos 'call centers' vão estar em greve no Natal e na passagem de ano, para 
exigir a negociação de reivindicações como o pagamento em dias de feriados "de acordo 
com a lei" e aumentos salariais.

  
Convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações 
(SNTCT) para os trabalhadores da Intelcia, Randstad, Manpower, Vertente Humana e RH-
Mais, a greve terá lugar nos dias 24 e 25 de dezembro, sendo repetida nos dias 31 de 
dezembro e 01 de janeiro.      

  
Em causa está, segundo comunicado do sindicato, a falta de pagamento do trabalho "feito 
em dia feriado de acordo com a lei" e a recusa das empresas em "discutir e negociar escalas 
de feriados e folgas".

  
Os trabalhadores protestam ainda contra as empresas não negociarem aumentos salariais e 
a redução do horário, apontam.  Leia também  

  
Por seu lado, a Associação Portuguesa de Contact Centers (APCC) considerou esta sexta-feira 
que, apesar "de estar sempre disponível para o diálogo e respeitar o direito à greve, não 
pode deixar de refutar os argumentos utilizados".

  
Citando o último "estudo de benchmarking" da APCC, indica no comunicado que o ordenado 

https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/trabalhadores-dos-call-centers-em-greve-no-natal-e-passagem-de-ano?ref=Cidades_CmaoMinuto
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bruto médio mensal dos operadores dos 'call center' foi de 897 euros, o que diz ser um 
aumento médio de 27 euros face a 2020, e o dos supervisores de 1.084 euros, um aumento 
médio de 58 euros.

  
"À data estes valores serão superiores e serão divulgados durante o primeiro semestre de 
2023", antecipa, assinalando não existirem diferenças salariais segundo o género.

  
A APCC salienta ainda que "os contratos sem termo continuam a ser a tipologia dominante, 
com um crescimento de cinco pontos percentuais (51% em 2020 para 56% em 2021)".  Leia 
também  

  
Neste sentido, "manifesta total disponibilidade para um debate sério sobre o setor, em 
qualquer fórum ou meio, sempre que para tal seja solicitada".

  
Leia também   ❉
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CALL CENTER  Wed, 21 Dec 2022

O 5G vai trazer às empresas de todos os
setores e dimensões oportunidades únicas
de conetividade

FREQUENCY  Daily

OUTLET LANGUAGE  Portuguese

MUV  5,000

 MEDIA TYPE  Website

AVE  € 39

 OUTLET COUNTRY  Portugal

IMPRESSIONS  125

TAGS  Contact Centers

Nuno Marques Ferreira, Diretor de Operações de BPO na Altice Empresas, explica, em 
entrevista à CALL CENTER MAGAZINE, o potencial da tecnologia 5G no setor dos contact 
centers.

  
EM JANEIRO DE 2022, EM PICOS DE CHAMADAS RECEBERAM CERCA DE 150 MIL CHAMADAS 
DIA, SÓ A TECNOLOGIA TORNA ISTO POSSÍVEL. COMO É QUE REDESENHARAM A VOSSA 
ESTRUTURA TECNOLÓGICA DE FORMA A DAR RESPOSTA A ESTE CRESCIMENTO?

  
A primeira abordagem foi a reflexão sobre as nossas tipologias de tráfego e uma definição 
clara sobre:

  
 * As chamadas que teriam de ter um atendimento pessoal em centros de atendimento (com 
média ou elevada complexidade)

  
 * As chamadas cujo atendimento poderia ser automatizadas, por um assistente virtual ou 
pelo próprio cliente em modo de self-care (com baixa complexidade).
 
Depois desta reflexão e análise, tomámos a decisão de passar todo o nosso ambiente de 
atendimento para formato web based, com serviços na cloud, o que nos tornou ubíquos.

  
Por fim criámos assistentes virtuais para gerir atendimento em diversas interfaces, tais como 

https://www.callcentermagazine.net/contact-centers/5g-empresas-oportunidades/
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na web, via uma triagem digital, através do telemóvel mediante 0’s e 1’s ou através de 
reconhecimento de linguagem.

  
> Tomámos a decisão de passar todo o nosso ambiente de atendimento para formato web 
based, com serviços na cloud, o que nos tornou ubíquos

  
AINDA EM RELAÇÃO À TECNOLOGIA, QUAIS SÃO OS MAIORES DESAFIOS DAS PLATAFORMAS 
DE ATENDIMENTO 100% WEB?

  
Ao longo deste percurso temos enfrentado vários desafios. O primeiro foi a coexistência 
entre uma plataforma legada e uma plataforma 100% digital, que nos levou a um elevado 
esforço de integração de infraestruturas.  O desafio mais relevante foi a otimização do ecrã 
do profissional que atende, por forma a ser de fácil e intuitiva utilização. Desenhámos o ecrã 
de atendimento como se de uma página de internet comum se tratasse e fizemos sessões de 
formação e de acompanhamento caso a caso.

  
> O desafio mais relevante foi a otimização do ecrã do profissional que atende, por forma a 
ser de fácil e intuitiva utilização.

  
FALANDO DO 5G COMO É QUE SERVE E O QUE VAI FAZER PELOS NEGÓCIOS?

  
Numa perspetiva de Experiência de Cliente, o 5G vai trazer às empresas de todos os setores 
e dimensões oportunidades únicas de conetividade. Isso irá potenciar a criação de novos 
produtos e funcionalidades que comunicam, de forma automática e remota, entre si.

  
São disso exemplo:

  
 * Um cidadão tem um agravamento súbito do seu ritmo cardíaco e o relógio de pulso que 
efetua monitorização cardíaca faz soar um alarme para um centro clínico.

  * Um automóvel tem uma redução brusca e anormal de velocidade e gera um alarme para 
um centro de assistência em viagem.

  * Uma máquina de armazenamento de mercadorias assinala que entrou em stock de 
reserva e aciona automaticamente uma necessidade de reaprovisionamento na cadeia 
logística.

  
Estes são exemplos que mostram que o 5G vem dar velocidade e significância à forma como 
as necessidades de clientes poderão ser antecipadas e satisfeitas. É claro que uma parte da 
transformação digital será efetuada a pensar em novas formas de gestão mais eficientes e 
com grande automação de processos, mas existirão também iniciativas de geração de 
serviços monetizáveis e que irão contribuir para um aumento da qualidade de serviço.
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Importa referir que o 5G irá ter grande impacto em diversos setores, como a saúde, a 
indústria, os transportes, os portos, os aeroportos, as utilities, as minas, a distribuição e a 
administração pública. A tecnologia móvel de última geração, pela sua elevada velocidade, 
reduzida latência, segurança e fiabilidade, vai assim suportar a automatização e controlo 
integral de processos complexos e críticos, como a robotização na indústria 4.0, intervenções 
cirúrgicas remotas, na condução de drones e veículos autoguiados, na realidade virtual para 
controlo de qualidade e formação, na videovigilância com processamento online das 
imagens, entre outros use cases.

  
> O 5G vem dar velocidade e significância à forma como as necessidades de clientes poderão 
ser antecipadas e satisfeitas

  
ABORDANDO O TEMA DOS RECURSOS HUMANOS, ESPECIFICAMENTE A ESCASSEZ DE 
TALENTO SOBRETUDO NO MUNDO OCIDENTAL A QUE, EM PORTUGAL, ACRESCE O 
ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO, COMO É QUE PERANTE ESTA REALIDADE, CONSEGUEM 
CRESCER EM RECURSOS E DIVERSIFICAR PERFIS?

  
A Altice Portugal tem apostado na proximidade tendo uma presença forte em todo o 
território português. Por isso, estamos a conseguir atrair recursos em várias regiões, 
nomeadamente no interior do país, contribuindo também para a coesão territorial. Além 
disso, a crescente transformação digital, que coloca a tecnologia ao serviço das pessoas, tem 
contribuído para a prestação de serviços nos concelhos onde não estamos presentes 
fisicamente com os nossos call centers. Nestas regiões, os colaboradores foram recrutados e 
trabalham connosco de forma 100% digital, sendo disponibilizadas todas as ferramentas de 
forma que todos tenham o apoio e o acompanhamento de que necessitam no decurso da 
sua atividade.

  
> Estamos a conseguir atrair recursos em várias regiões, nomeadamente no interior do país, 
contribuindo também para a coesão territorial.
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CALL CENTER  Wed, 21 Dec 2022

Teleperformance vai transformar e
otimizar apoio ao cliente da TAP

FREQUENCY  Daily

OUTLET LANGUAGE  Portuguese

MUV  5,000

 MEDIA TYPE  Website

AVE  € 39

 OUTLET COUNTRY  Portugal

IMPRESSIONS  125

TAGS  Contact Centers

A Teleperformance e a TAP estabeleceram uma parceria global de assistência ao cliente e 
serviços, por um período de três anos. O acordo prevê a transformação e otimização das 
soluções multicanais da TAP, de forma a uniformizar as plataformas de atendimento e 
serviço ao cliente em todo o processo.

  
Com início em janeiro de 2023, a Teleperformance será responsável pelo atendimento ao 
cliente da TAP nas áreas de help desk, contact center, programa Miles&Go e apoio às redes 
sociais. Além disso, a empresa irá também operar o novo centro de contacto da TAP para 
apoio a agências de viagens, 24 horas por dia, sete dias por semana.

  
“O objetivo é proporcionar aos passageiros da TAP uma experiência e apoio ao cliente sem 
falhas. A profundidade e amplitude da nossa experiência no negócio do transporte aéreo 
permite-nos reduzir o tempo de resposta e a melhoria da qualidade do serviço ao cliente 
que a TAP procura alcançar”, sublinha o CEO da Teleperformance Portugal, Augusto Martinez 
Reyes.

  
O projeto arranca com 700 funcionários. Mais de 90% dos empregados estarão baseados em 
Portugal e no Brasil, com sede em Portugal.

  
O plano tem como objetivo melhorar o serviço ao cliente, reduzir os tempos de espera, 
mitigar os problemas da indústria e melhorar as eficiências internas e externas.

https://www.callcentermagazine.net/contact-centers/teleperformance-apoio-tap/
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RH MAGAZINE  Wed, 21 Dec 2022

Descubra aqui algumas das principais
tendências do mercado de trabalho (por
setor) para 2023 - RHmagazine

FREQUENCY  N/A

OUTLET LANGUAGE  Portuguese

MUV  11,360

 MEDIA TYPE  Website

AVE  € 89

 OUTLET COUNTRY  Portugal

IMPRESSIONS  284

TAGS  Contact Centers

A Michael Page, empresa de recrutamento, lançou recentemente o estudo anual sobre as 
principais tendências do mercado de trabalho para o próximo ano para quadros executivos 
em empresas de grande dimensão. No conjunto de setores, é percetível o aumento da 
digitalização dos negócios, a mobilidade, novos métodos de trabalho, novas funções e a 
corrida por talentos.

  
Entre as principais conclusões por setor, destacam-se:

  
BANKING & FINANCIAL

 A passar por uma fase muito favorável, os projetos digitais e processos de desenvolvimento 
tecnológico ganham relevância neste setor. Os perfis de controlo interno, marketing e sales, 
encontram-se entre os mais desejados. Destaque ainda para o crescimento de novas Fintech 
na área de meios de pagamento e a entrada de novas financeiras internacionais que estão a 
abrir operações em Lisboa e Porto. Globalmente, regista-se também neste setor um grande 
foco na transformação digital, assim como uma orientação cada vez maior ao cliente numa 
ótica de venda consultiva, com uma oferta de serviços tailor made. As funções de controlo 
interno, seja numa lógica de Corporate & Investment Banking como de Retail Banking, 
continuam a estar numa posição de destaque.

  
A digitalização e a inovação são também fatores importantes que obrigam as empresas a 
procurar profissionais que ofereçam uma combinação de conhecimentos técnicos na área e 

https://rhmagazine.pt/descubra-aqui-algumas-das-principais-tendencias-do-mercado-de-trabalho-por-setor-para-2023/
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uma clara orientação para o mundo digital. Entre as tendências, destaca-se a aposta das 
empresas do setor no dynamic work, facilitando novos métodos de trabalho, planos de 
carreira mais adequados, mobilidade interna e outras ferramentas destinadas à retenção de 
talento. Como exemplo de tendência salarial, para a função de Corporate Finance a 
remuneração máxima por ir até 90 mil euros, e para um analista de risco até 46 mil euros, 
enquanto um responsável financeiro pode ter a remuneração máxima de 70 mil euros. A 
nível global, os perfis qualificados da área da banca registam um aumento de 10 a 15% no 
seu nível salarial.

  
CONSTRUÇÃO

 Mantendo a tendência do último ano, o setor da construção continuou a crescer em 2022, 
com destaque para um aumento significativo de novas obras, principalmente relacionadas 
com o investimento privado, com a procura acima da oferta. Os projetos ligados à 
construção civil (edificação) assumem destaque, contudo é previsível que os próximos anos 
sejam férteis em concursos públicos com projetos de infraestruturas. Em 2022, acentuou-se 
a escassez de recursos e de mão-de-obra qualificada no mercado.

  
Os perfis mais procurados estão ligados à produção do lado dos empreiteiros: Diretores de 
Obra, Encarregados Gerais, Preparadores de Obra e Orçamentistas. Nos promotores 
procuram-se sobretudo Gestores de Projeto. Na perspetiva salarial, os valores de 
remuneração estagnaram em 2022 versus 2021 na maioria das funções. A remuneração para 
o próximo ano (2023) pode incluir desde o valor máximo de 110 mil euros para a função de 
diretor geral a 35 mil euros para um engenheiro fiscal ou de projeto.

  
ENGINEERING & MANUFACTURING

 O setor industrial passou por diferentes fases no decorrer de 2022, com um início muito 
positivo e posterior retração no último trimestre, comprometendo a retoma do crescimento. 
Os efeitos da guerra na Ucrânia em indústrias chave, como a automóvel e alimentar e o 
aumento da inflação, provocaram impacto ao nível das políticas salariais e de recursos 
humanos das empresas. Não obstante, o desemprego na indústria e serviços mantém-se em 
níveis muito baixos, o que faz prever um equilíbrio no mercado de trabalho e nas 
oportunidades de emprego para o início do próximo ano.

  
Entre os perfis mais procurados, destacam-se os Engenheiros de Processo, Engenheiros de 
Melhoria Contínua, Gestores de Produção, Técnicos de Manutenção, Gestores de Projeto e 
Engenheiros de Produto. O Desenvolvimento de Produto, com especial foco nas ferramentas 
CAD foi uma área de recrutamento significativo.

  
A par do salário e estabilidade contratual, os candidatos procuram benefícios como 
flexibilidade, e preferência para o trabalho remoto. A nível técnico, observa-se maior 
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interesse por projetos de dimensão internacional e preferência por ambientes otimizados e 
automatizados, assentes nos novos conceitos de “fábrica limpa”, indústria 4.0 e LEAN 
Manufacturing.

  
Os níveis salariais em áreas técnicas de engenharia têm vindo a crescer nos últimos anos, 
com aumentos de 20% nos últimos dois anos em áreas como a automação e robótica, gestão 
de projetos, manutenção, engenharia de campo e logística. Como indicação, na indústria, na 
zona de Lisboa, um diretor geral pode auferir entre 110 e 170 mil euros, e um diretor de 
operações até 92 mil euros.

  
FINANCE

 A procura de perfis financeiros, nomeadamente para funções de Controlling, Contabilidade e 
Direção Financeira, tem tido um aumento gradual nos últimos anos. PME’s que procuram 
profissionalizar as suas equipas, bem como multinacionais e empresas de SSC, têm sido os 
principais players no que respeita a novas contratações, criando uma enorme dinâmica no 
mercado de trabalho nestas áreas. A automatização de processos e a aplicação de 
ferramentas de Business Intelligence tem provocado uma mudança nos perfis e 
responsabilidades para o departamento financeiro, exigindo aos profissionais adaptação e 
agilidade. As empresas procuram perfis que demonstrem capacidade analítica e espírito 
crítico, integrados em equipas multidisciplinares que trabalham, em conjunto, projetos 
transversais e em estreita parceria com as equipas de gestão de topo. Soft skills como a 
capacidade de comunicação com diferentes interlocutores, hands on approach, orientação 
para resultados e para a melhoria contínua de processos, continuam a ser altamente 
valorizadas.

  
Neste contexto, tem havido um aumento salarial em funções como Controlling, 
Contabilidade e Direção Financeira. Exemplificando, nas funções de direção, como a de 
Controller Financeiro, o salário oscila entre 23,800 e 49 mil euros enquanto um Auditor 
externo pode ganhar até 46,200 euros.

  
De um modo geral, houve um incremento global na ordem dos 10% dos perfis 
especializados na área financeira, com particular incidência em áreas tipicamente menos 
abrangidas por este tipo de mutações como são a Contabilidade ou algumas funções 
transacionais do processo financeiro.

  
HEALTHCARE & LIFE SCIENCES

 Em 2022, o setor de Healthcare & Life Sciences foi dos mais dinâmicos. Ao contrário de anos 
anteriores, as áreas mais técnicas foram as que apresentaram maior crescimento, 
nomeadamente: Qualidade, Assuntos Regulamentares e Direção Técnica (QP’s). Na área 
comercial, destacam-se as posições de Desenvolvimento de Negócio Internacional, tanto ao 
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nível de especialistas como de management (com maior destaque na área do Canábis 
Medicinal), assim como Key Account Managers transversalmente aos vários subsetores (no 
entanto, com maior procura pela área de Consumer Healthcare). Na área do marketing, tem 
existido um enorme investimento na maior qualificação destes profissionais, destacando-se 
a aposta em competências de Marketing Digital e Ecommerce. Na área de medical, apesar de 
menor crescimento, mantém-se a procura e dinâmica inerente ao setor. É de notar que 
atualmente este é um “mercado de candidato” – os candidatos são bastante mais exigentes, 
procuram empresas com valores com as quais se identifiquem, líderes inspiracionais, 
worklife balance, mudanças que o setor tem vindo a tentar acompanhar.

  
As empresas deste setor procuram candidatos altamente qualificados nas áreas das Ciências 
da Saúde, Gestão e Marketing. Formações complementares como Pós-Graduações, 
Doutoramentos, MBA’s e cursos técnicos continuam a ser valorizadas. No entanto, além das 
competências técnicas, o perfil comportamental tem vindo a ganhar maior destaque, sendo 
este um fator decisivo no momento de tomada de decisão.

  
Salário, boa reputação da empresa e trabalho flexível continuam a ser fatores decisivos para 
atração e retenção de talento neste setor. Nas funções comerciais, um Business Unit 
Manager (cargo máximo) pode auferir até 150 mil euros, enquanto no departamento 
médico, um Diretor Médico pode atingir os 130 mil euros, numa média salarial sem grandes 
variações relativamente ao ano anterior.

  
HOSPITALITY & LEISURE

 Em 2022, observou-se a retoma na área de Hotelaria e do Turismo, com um crescimento 
gradual ao longo do ano e recordes de faturação em alguns momentos face a 2019, com 
perspetivas de evolução em 2023. Os projetos de investimento foram retomados, com um 
aumento do investimento internacional em Portugal, sobretudo na área de hotelaria e 
alojamento local, com destaque para os investimentos particulares e cadeias mais pequenas 
que viram um enorme potencial para o desenvolvimento dos seus negócios. Neste contexto, 
os salários tornaram-se mais competitivos, há uma maior capacidade para a captação de 
candidatos, num mercado onde a oferta é consideravelmente maior que os profissionais 
disponíveis.

  
A dificuldade no recrutamento de perfis para o setor da hotelaria e turismo, acentuou-se 
ainda mais em 2022, contribuindo para um ligeiro aumento salarial neste setor e foco na 
implementação de outras medidas com benefícios para os colaboradores, como folgas fixas 
ou juntas, fins de semana livres por mês, seguro de saúde, subsídio de alimentação, entre 
outros. Como referência salarial, um Diretor Geral de Operações pode auferir até 110 mil 
euros e um Diretor de Hotel até 90 mil euros, ambos na zona de Lisboa.
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Os salários na área, em funções mais operacionais, aumentaram entre 5% e 10%.
 
INSURANCE

 No decorrer de 2022, registou-se uma procura considerável por profissionais da área 
financeira, nomeadamente com skills ao nível de IFRS17, risco e planeamento e controlo de 
gestão. Este fator deve-se à entrada em vigor desta norma em janeiro de 2023, antecipando 
que no próximo ano continuará a haver crescimento nesta área para consolidação do report 
financeiro das seguradoras em IFRS17.

  
Neste setor, observou-se particular crescimento nas funções de PMO Estratégico, 
Responsável de Gestão de Contas/Clientes e nas áreas de Marketing, sobretudo canal digital 
e CX. Ao nível de áreas técnicas, mantem-se a tendência em Área de Risco, Data Analytics e 
Subscrição. A flexibilidade continua a ser um fator importante no recrutamento, e registou-
se ainda um aumento dos flex benefits a par com os pacotes salariais em algumas áreas, 
com remunerações para funções técnicas como a de Gestor de Sinistros a partir de 16,800 
euros até 67,804 para o Atuário Sénior. Nas funções de negócio, um Diretor Comercial 
Brookers pode auferir até 120 mil euros.

  
INFORMATION TECHNOLOGY

 Num mercado cada vez mais exigente na combinação das hard skills com as soft skills, 
reforçou-se a procura de perfis especializados, principalmente nas áreas de Cyber 
Segurança, IoT, Cloud, CRM, ERP, Machine Learning e Big Data. Os candidatos procuram 
consolidar os seus conhecimentos de forma a atingirem diferentes patamares de progressão 
de carreira, quer a nível tecnológico como de gestão.

  
O salário continua a ser dominante na guerra pelo talento neste setor, com valores 
superiores às das outras áreas, com benefícios associados cada vez mais valorizados (flex 
plans, pocket money, stock options, entre outros) assim como outros fatores que influenciam 
a decisão dos candidatos para aceitar um novo desafio, entre os quais a flexibilidade de 
trabalho, o ambiente tecnológico e as responsabilidades da função. Como referência, um 
Chief Information Officer (CIO) pode auferir anualmente entre 80 mil euros a 130 mil euros e 
um Chief Tecnology Officer (CTO) até 140 mil euros. De notar ainda um aumento salarial 
geral na ordem dos 10% a 15% face ao ano anterior.

  
LOGÍSTICA

 Neste setor, observou-se um forte aumento na procura de profissionais de Logística e Supply 
Chain principalmente em setores industriais, retalho e construção, onde a procura destes 
profissionais é superior à oferta. Esta escassez de talento traduziu-se num aumento entre 
5% e 8% dos salários em geral. Os perfis mais procurados são essencialmente de middle 
management, onde se destacam as funções de Customer Service, Supervisor de Logística, 
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Responsável de Operações ou Comprador Sénior. Também as posições de Top Management 
cresceram em procura, nomeadamente: Diretor de Operações, Diretor de Logística, Diretor 
de Supply Chain e Diretor de Compras. De forma semelhante a outros setores funcionais, a 
atração do talento de Logística e Supply Chain exige diferenciação por parte das empresas e 
aposta numa forte cultura empresarial que contemple um plano de progressão de carreira 
bem definido e um pacote de fringe benefits diversificado (ginásio, seguro de saúde, fundo 
de pensões, entre outros), além de considerar a saúde ou a flexibilidade. Na área de Supply 
Chain, a função de Supply Chain Analyst pode auferir até 28 mil euros e um diretor de 
compras (Procurement Director) até 110 mil euros, enquanto na área de Logística, o plafond 
de remuneração máximo de 90 mil euros cabe ao cargo de Diretor.

  
RECURSOS HUMANOS

 A profissionalização e o reconhecimento do papel estratégico que as funções de Recursos 
Humanos desempenham para o desenvolvimento do negócio e das empresas acentuou o 
dinamismo do setor e marcou o aumento do quadro salarial. Num período extremamente 
desafiante para todas as organizações, as equipas de Recursos Humanos foram decisivas 
para a reação, adaptação e desenvolvimento de estratégias de Gestão de Recursos 
Humanos, num curto espaço de tempo, e tiveram de reforçar a sua proximidade com os 
restantes departamentos.

  
Mantém-se o investimento por parte das empresas na gestão e desenvolvimento dos seus 
talentos, com políticas avançadas de recursos humanos e foco numa abordagem analítica e 
interdisciplinar.

  
Relativamente aos candidatos, a tecnologia promoveu a procura de perfis transversais que 
contribuam com conhecimentos especializados como finanças, análises de dados e sistemas 
informáticos. Observou-se uma maior procura de perfis de HR Operations, destacando a 
importância de indicadores no setor de Recursos Humanos, através do desenvolvimento de 
KPIs, esquemas de Payroll, forte planeamento de C&B e controlo de custos.

  
Os profissionais orientados para objetivos e para o cliente interno são os mais procurados e, 
neste contexto, as competências de comunicação, organização e trabalho sob pressão são 
elementos muito valorizados. O pacote salarial continua a ser um fator importante, mas não 
decisivo. Outros benefícios como a cultura e clima organizacional, oportunidades de 
formação, desenvolvimento e crescimento, bem como o equilíbrio entre a vida pessoal e 
profissional são cada vez mais importantes na tomada de decisão.

  
> Os profissionais orientados para objetivos e para o cliente interno são os mais procurados 
e, neste contexto, as competências de comunicação, organização e trabalho sob pressão são 
elementos muito valorizados
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Relativamente à remuneração, nas grandes empresas e multinacionais, um diretor de RH 
pode auferir entre 49 mil e 84 mil euros.

  
> Nas grandes empresas e multinacionais, um diretor de RH pode auferir entre 49 mil e 84 
mil euros

  
RETAIL

 A retoma deste setor em 2022 foi surpreendente, destacando-se a competitividade e novas 
formas de trabalhar, quer a nível de ferramentas digitais como de logística. Se setores como 
a construção, bricolage, mobiliário, alimentar, desporto, entre outros, já tinham tido um ano 
bastante positivo em 2021, a grande surpresa foi no retalho especializado que, em algumas 
áreas, conseguiu obter recordes de vendas face a 2019.  Estes valores foram possíveis não só 
pelo aumento de consumo que se observou, mas também porque as equipas demonstraram 
ter uma grande capacidade de adaptação e resiliência. Se no primeiro trimestre, a procura 
por novos perfis foi mais focada na vertente digital, nos trimestres seguintes observou-se um 
aumento da procura por perfis de operação, ou seja, vendedores e gestores de loja. Este 
dinamismo do mercado poderá ser explicado pelas transformações digitais e de logística que 
as empresas estão a desenvolver, mas também pelo grande investimento internacional em 
Portugal com a chegada de novos players que oferecem condições de trabalho mais 
aliciantes.

  
Os candidatos procuram melhores condições salariais, mas também outras regalias, 
nomeadamente o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Nas funções com 
turnos rotativos, observa-se uma procura por funções com horários mais estáveis, nas 
funções de sede procuram-se projetos com possibilidade de trabalhar em modelo híbrido. 
Se em 2021 se observou uma grande alteração nas prioridades dos colaboradores, 2022 veio 
realçar ainda mais essas prioridades, juntando à estabilidade financeira, a procura pela 
realização pessoal e a possibilidade de compatibilizar o trabalho com a vida pessoal.

  
A aposta na profissionalização tem levado à procura de profissionais com formação 
académica. Por outro lado, as empresas têm feito um grande esforço na criação de 
academias e na facilitação do acesso ao ensino superior com o objetivo de ajudar as suas 
equipas, valorizando nos candidatos competências como a proatividade, o dinamismo e a 
vertente estratégica. Paralelamente a esta tendência, continuou a observar-se uma grande 
procura por perfis nas áreas tecnológicas, de marketing e logística, fruto do grande 
desenvolvimento das plataformas de e-commerce e da presença digital das marcas.

  
Relativamente à remuneração, e observando-se um aumento salarial médio de 5% para 
funções qualificadas, nas funções de Direção, a posição de Diretor Geral pode auferir até 160 
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mil euros e de Diretor de Marketing até 130 mil euros. Nas funções de Compras, o Retail 
Manager pode ganhar entre 42 e 63 mil euros, enquanto nas funções de Operações no 
retalho alimentar e especializado de grande dimensão, a remuneração máxima de 80 mil 
euros cabe ao Diretor Comercial de Retalho.

  
SHARED SERVICES CENTRES (SSC)

 À medida que os players instalados e os novos investidores continuam a competir pelos 
melhores talentos, as empresas enfrentam alguns desafios importantes para atrair e reter os 
melhores candidatos, prevendo-se que 2023 seja um ano muito interessante e desafiante no 
que diz respeito ao recrutamento neste setor, com a evolução dos atuais centros e novos 
projetos importantes a surgir.

  
Os salários aumentaram significativamente, entre 10% e 15%, nos últimos anos nos 
mercados mais dinâmicos, sobretudo para cargos que exigem competências linguísticas 
como alemão, francês e italiano, onde o aumento chegou aos 25% em alguns projetos.

  
À medida que os players atingem um estágio de maturidade interessante, entregando 
trabalho de alta qualidade, compromisso e taxas de ROI muito interessantes, mantém-se a 
tendência de trazer mais processos para Portugal e ampliar os já existentes. Observa-se um 
crescimento de CSCs já instalados, agora com funções e departamentos estratégicos 
(Plataforma de Controlo, Equipas de Melhoria e Automatização de Processos, etc.) e de 
novos players com responsabilidades de alto nível. Isso leva a uma grande transformação da 
indústria e a um aumento significativo dos salários em todos os níveis.

  
A remuneração de um Manager (Head of SSC / Head of GBS) pode atingir os 154 mil euros, 
de Accounts Payable Manager até 56 mil euros, um Purchase-to-Pay Team Leader até 120 mil 
euros, enquanto um especialista Purchase-to-Pay pode auferir cerca de 28 mil euros.

  
CUSTOMER SERVICE

 O recurso ao outsourcing tem crescido significativamente nos últimos anos em diversos 
setores de atividade, não só devido à procura de uma otimização do serviço como também 
para recrutar perfis em que há mais dificuldade. Perfis dinâmicos e jovens, com licenciatura 
e domínio de línguas, sobretudo inglês (obrigatório), são os mais procurados. Por outro lado, 
os candidatos valorizam projetos que lhes permitam maior estabilidade, flexibilidade e 
condições salariais, onde possam adquirir novas competências e obter possibilidades de 
crescimento dentro das organizações.

  
A crescente procura de perfis de customer service, é ainda justificada pela crescente aposta 
de empresas multinacionais em Portugal, que têm como referência salarial outros países 
com índices salariais superiores bem como pelo crescimento do setor do turismo que obriga 
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as empresas portuguesas a prestar um serviço mais completo aos seus clientes. O 
dinamismo que se tem verificado no mercado de trabalho português e a sucessiva escassez 
de recursos faz com que os salários tenham vindo a subir fruto das novas competências 
técnicas, comportamentais e experiência profissional. Acresce ainda o facto de Portugal ter 
vindo a posicionar-se como um hub para o atendimento bilingue de diversos países, 
tendência que aumentou em 2022. A par deste aumento na procura de operadores 
especializados verificou-se também um aumento significativo dos valores de remuneração 
neste setor. Os BPOs que até há pouco tempo mantinham os valores alinhados com o 
salário mínimo veem-se obrigados a aumentar salários para conseguir reter talento, que são 
tão mais elevados quanto mais específicas ou técnicas as competências que procuram.

  
Como referência, nas empresas de grande dimensão e multinacionais, um Customer Service 
Specialist pode ganhar até 18.200 euros por ano, um Operador de Backoffice (Países 
Nórdicos), até 28 mil euros e para a função de Contact Center Manager, o plafond máximo 
pode ir até aos 63 mil euros. Os salários na área aumentaram, de uma forma geral, 5% 
relativamente ao ano passado.

  
SALES & MARKETING

 O ano de 2022 foi favorável à instalação de novas empresas e operações em Portugal, bem 
como o reforço e presença em novos mercados, trazendo novos desafios para as empresas 
ao nível do recrutamento. Num mercado cada vez mais dinâmico, competitivo e com ofertas 
de emprego globais, a atração e a retenção de talentos estão no foco das empresas. A 
aposta em políticas de mobilidade e trabalho remoto, fringe benefits, para atrair candidatos 
acentuou-se neste último ano, que fruto do aumento de recrutamentos, fez com que as 
bandas salariais globalmente crescessem em todas as funções. Em 2023 prevê-se que os 
salários em geral sofram uma valorização entre 2 e 4%, ainda assim, em setores mais 
dinâmicos este aumento já está a superar este limite, apesar de bastante abaixo da taxa de 
inflação que irá continuar a sentir-se no próximo ano.

  
As equipas de gestão, a par dos RH, tentaram nos últimos tempos criar e implementar 
modelos de colaboração que possam agradar a todos, aos que preferem o trabalho 
presencial e aos que preferem o regime remoto ou híbrido. Também os conceitos de saúde 
mental e well being, estão na ordem do dia e a semana de 4 dias de trabalho começa a 
ganhar expressão junto de alguns setores para atrair talento. A procura de profissionais 
versáteis, mas simultaneamente especializados nas funções, é uma tendência mais global, 
enquanto em Portugal se assiste à propensão de as empresas contratarem profissionais com 
background na indústria e nas funções que irão exercer. Este registo faz com que da parte 
dos candidatos a mudança represente muitas vezes um mero upgrade salarial. Ao nível da 
formação, os recrutadores valorizam uma formação académica sólida, em universidades de 
prestígio, sendo o MBA uma mais-valia. O domínio de idiomas, com predominância do inglês, 
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seguido do espanhol e francês, e a capacidade analítica, de inovação e liderança são fatores 
cada vez mais decisivos na contratação. As soft skills são cruciais na diferenciação dos 
candidatos, e continua a registar-se uma aposta em profissionais mais juniores, com visão 
internacional, domínio de idiomas, mindset diferenciador e skills analíticos. Paralelamente, 
mantém-se a procura de candidatos com experiência sólida acumulada, know how e nível de 
compromisso.

  
Na área Comercial, a procura recai na venda técnica e consultiva orientada para a satisfação 
e fidelização do cliente, enquanto nas equipas de marketing, com a ascensão dos dados, os 
skills analíticos e digitais são relevantes em qualquer indústria.

  
No que diz respeito às lideranças, as empresas procuram num “Head of” ou diretor capaz de 
conciliar a estratégia e a operacionalização, com conhecimento das ferramentas e técnicas, 
além de saber gerir a equipa. Nas funções de marketing e comunicação generalistas, um 
Diretor de Marketing pode auferir até 85 mil euros e um Diretor de Comunicação 72 mil 
euros, enquanto nas funções ligadas ao marketing digital, o plafond máximo é de 110 mil 
euros para a função de Diretor de e-Commerce.

  
Numa análise generalizada, em marketing digital e e-commerce, os salários dos quadros 
executivos especializados em 2022 subiram 5,8%. Em Vendas, com oscilações consoante o 
setor e função, a média de subida salarial foi de 4,5%.

  
SECRETARIAL & BUSINESS SUPPORT

 A adaptação ao trabalho remoto mantém-se como uma prioridade no contexto 
organizacional. Assiste-se também à resistência por parte de algumas organizações em ter 
os colaboradores que desempenham funções de Suporte em regime de trabalho híbrido, o 
que se traduz, inevitavelmente, numa perda de competitividade no momento de atração de 
novo talento. Seguindo a tendência do último ano, regista-se uma crescente especialização 
dos perfis que desempenham funções de Assessoria o que se traduz num aumento gradual 
dos pacotes remuneratórios destas funções. A procura de perfis dinâmicos e com 
competências de real suporte ao negócio, com background em áreas de formação como 
Direito, Gestão, Línguas e Literatura, é valorizada pelos empregadores, assim como a 
capacidade de trabalho de forma autónoma e o pensamento crítico. Tendo em conta que os 
perfis de suporte continuam a ser parte integrante de equipas multidisciplinares onde a 
riqueza de ideias é vista como uma grande mais-valia, a fluência em Idiomas continua a ser 
considerada um requisito chave.

  
Relativamente às tendências salariais, nos últimos anos verificou-se uma crescente procura 
de perfis e competências administrativas por parte das organizações, justificada pela 
crescente aposta de empresas multinacionais em Portugal com referências salariais 
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superiores às do mercado nacional. Em termos de remunerações, como exemplo, a função 
de Secretária de CEO e de Presidência pode auferir o valor de 46.200 euros por ano, 
seguindo-se a de Secretária de Administração com um máximo de 38 mil euros por ano. Os 
perfis qualificados nesta área registaram um aumento entre os 5% e os 10%.

  
TAX & LEGAL

 O regresso à normalidade em 2022 contribuiu para o extremo dinamismo do mercado de 
trabalho, onde a procura por perfis das Sociedades de Advogados aumentou rapidamente. 
Os perfis de Advogado mais procurados continuaram a ser aqueles com senioridade entre os 
2 e os 5 anos de experiência pós agregação. No seguimento do que já se verificou nos 
últimos dois anos, o volume elevado de pedidos por parte de empresas continuou a ser uma 
tendência, provavelmente com o objetivo de continuar a reduzir custos com a externalização 
de serviços. Ao contrário dos anos anteriores, a procura por perfis mais seniores (com mais 
de 5 anos pós agregação), por parte de Sociedades de Advogados, cresceu em determinadas 
áreas tais como Contencioso, Público, Corporate e M&A, Bancário e Financeiro, Regulatório e 
Concorrência, Fiscal e Imobiliário.

  
Manteve-se a tendência por grande parte dos candidatos que se encontram numa entidade 
prestadora de serviços na pesquisa de uma oportunidade no “Cliente final”, para posições In-
house principalmente multinacionais e instituições financeiras. No setor financeiro, a área de 
Compliance continua a ser um mercado interessante, e no que concerne às empresas 
multinacionais houve especial procura de perfis com experiência nas áreas de Corporate, 
Imobiliário, Proteção de Dados e Laboral. Observou-se ainda que a maioria dos candidatos 
se tem tornado cada vez mais exigente, valorizando sociedades/empresas com funções 
aliciantes, bom ambiente de trabalho, líderes com os quais se identifiquem, planos de 
carreira desafiantes e com políticas de home office e fringe benefits flexíveis. Muitos 
candidatos mais juniores demonstraram interesse na possibilidade de funções com 
mobilidade internacional. O setor ficou marcado por um aumento salarial significativo na 
grande maioria das sociedades, independentemente da dimensão, numa ótica de retenção 
das camadas mais juniores e intermédias, com o intuito de contrariar a grande rotatividade 
que caracteriza as principais sociedades. No que diz respeito à remuneração variável, a 
maioria das Sociedades manteve os valores, esforçando-se por se tornar mais criativa e 
competitiva em matéria de fringe benefits e possibilidade de flexibilidade no que toca a 
home office. Também em contexto empresarial, as remunerações registaram aumentos face 
ao ano anterior, sendo certo que assistimos também a uma diversificação dos fringe benefits 
por parte das empresas, por forma a tornarem-se mais apelativas.

  
Como exemplos de remuneração nas sociedades de advogados, um advogado associado 
com 4 a 7 anos pós agregação ronda os 35 mil euros, enquanto um advogado com 10 anos 
pode auferir até 78 mil euros.
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O aumento significativo de salários ocorreu nas sociedades de pequena dimensão e no valor 
de entrada, com uma média de crescimento de 34%.

  
> Siga-nos noLinkedIn,Facebook,InstagrameTwittere assineaquia nossa newsletter para 
receber as mais recentes notícias do setor a cada semana!
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Top cinco das profissões mais requisitadas reúne diferentes setores de atividade e, contra 
todas as expectativas, cargos nas áreas da tecnologia não foram as mais procuradas este 
ano.

  
O mercado de trabalho está em constante evolução assim como as necessidades de 
contratação das empresas. Um levantamento realizado pelo Alerta Emprego - portal de 
emprego online - revela as cinco profissões mais procuradas em 2022 e as empresas que 
mais contrataram.

  
Em primeiro lugar, os funcionários de call centers, que dão suporte e apoio ao cliente, foram 
as que registaram maior procura ao longo deste ano. Algumas das empresas que mais 
contrataram para este tipo de cargos foram a Manpower, a Teleperformance e a Sitel.

  
Funcionário de loja ocupa o segundo lugar entre as profissões mais procuradas, seguindo-se 
as de empregados de mesa, restaurantes e hotéis.

  
Os CTT, a Decathlon e a Flying Tiger são algumas das empresas que mais procuraram 
funcionários de loja e Portugália, McDonald's e AP Hotels as que mais contrataram 
empregados de mesa, restaurantes e de hotéis.

  
Em quarto e quinto lugar, respetivamente, posiciona-se a procura por 
comerciais/vendedores - Acústica Médica, NOS Empresas e Securitas Direct foram as que 
mais contrataram -, e por técnicos de armazém, especialmente por parte da Rádio Popular, 

https://dinheirovivo.pt/economia/funcionarios-de-call-centers-e-de-loja-entre-as-profissoes-mais-procuradas-15521985.html
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Vertente Humana e Clipouro.
 
Para além do top cinco, registou-se um aumento da procura por administrativos, motoristas, 
serralheiros, contabilistas, técnicos de marketing e comunicação, cozinheiros, funcionários 
de limpeza, mecânicos, farmacêuticos, entre outras. ❉
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TAP inks deal with Teleperformance to
improve customer care
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 According to the airline, "with the investment in Teleperformance services, TAP ensures a 
consolidated service structure in all markets where it is present". 

  
Portugal’s flag carrier, TAP Air Portugal, has signed an agreement with Teleperformance to 
improve its customer service, the airline said in a statement released on Thursday.

  
In the same statement, the airline said it “continues to invest in improving customer service, 
which is a strategic priority for the company” and has therefore established “an agreement 
with Teleperformance, a global leader in integrated digital services”, to make “the customer 
support process faster and more agile and efficient”.

  
According to TAP, “Teleperformance will be globally responsible for customer service” in the 
areas of “help desk, contact centre, Miles&Go programme and social media support”, and “in 
addition, Teleperformance will also operate TAP’s new contact centre for travel agency 
support, 24 hours a day, seven days a week, from July 2023”.

  
According to the airline, “with the investment in Teleperformance services, TAP ensures a 
consolidated service structure in all markets where it is present and with the stable 
contribution of 700 employees”.

  
These workers will “provide customer service in several languages, 

https://econews.pt/?p=42289
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including European Portuguese, Brazilian Portuguese, Italian, French, English and German,” 
TAP said, stressing that “over 90% of the operators will be based in Portugal and Brazil, with 
headquarters in Portugal.

  
The chief executive of TAP, Christine Ourmières-Widener, quoted in the same statement, said 
that this contract was “an important investment by TAP to improve service and service levels” 
and was also, she said, “a decisive step” to increase “the satisfaction of those who trust” in 
the company “to make their journeys, and an instrument for the execution of TAP’s strategy, 
to establish a profitable business from 2025.

  
In another statement, Teleperformance said the partnership had a three-year term and 
starts in January.

  
“The goal is to provide TAP passengers with a seamless customer experience and support,” 
said Augusto Martinez Reyes, chief executive of Teleperformance Portugal, quoted in that 
note, where he said that the company could “reduce response time and improve the quality 
of customer service that TAP seeks to achieve.”

  
Lusa asked TAP about the value of this investment, but the airline would not reveal the 
amount.

  
Keep reading...
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ALMERINDA ROMEIRA 
 
 
 
TAP 
 
 
 
TAP tinha o atendimento ao cliente espalhado por quatro fornecedores, incluindo a Altice e a 
Randstad. Vai concentrar tudo na Teleperformance. Contrato tem a duração de três anos e é 
um verdadeiro plano de transformação digital para o atendimento ao cliente da TAP.  
 
 
 
De quatro passa para um. A TAP substituiu quatro fornecedores para o contacto com os 
clientes, entre os quais a Altice e a Randstad, por uma única empresa: a Teleperformance, 
disse ao Jornal Económico Silvia Mosquera, administradora e Chief Commercial Officer da 
transportadora aérea. 
 
 
 
“Esta parceria é consequência da nossa prioridade estratégica que é melhorar o serviço ao 

https://insight.carma.com/a/0865b57b-998a-4c33-bcc4-e774d3b2890c
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cliente”, afirma Silvia Mosquera ao JE. 
 
 
 
O contrato com a Teleperformance, assinado esta quinta-feira e que substitui os quatro 
anteriores, tem a duração de três anos, com possibilidade de vir a ser prolongado por novos 
períodos. 
 
 
 
O investimento, que a TAP não revela, é superior ao total anterior, mas a ambição também é 
outra. Aposta-se num verdadeiro plano de transformação digital para o atendimento ao 
cliente, que na atualidade é um autêntico calcanhar de Aquiles da companhia. 
 
 
 
“A TAP está a investir para melhorar todo o serviço que presta aos seus clientes. Não se trata 
somente de aumentar a respostas no 
 
 
 
contact center, queremos melhorar os tempos de espera, melhorar o tempo que se leva a 
atender uma chamada, melhorar o chamado recall, ou seja, a percentagem de casos que se 
resolvem na primeira chamada”, explica Silvia Mosquera. Adianta que existem uma série de 
KPIs (em inglês Key Performance Indicators), ou indicadores-chave de desempenho que o 
fornecedor terá de cumprir. “Podemos dizer que este é um investimento para melhorar 
realmente o atendimento e a satisfação dos clientes”. 
 
 
 
No que respeita ao atendimento telefónico, a fasquia é elevada. “O nosso objetivo é sermos 
reconhecidos como marca de excelência no atendimento de passageiros. Para isso, 
precisamos atingir níveis acima dos 90%’’, adianta. 
 
 
 
O atendimento telefónico tem mesmo sido uma pecha nos últimos tempos. Em agosto 
último, eram atendidas 80% das chamadas em resultado de melhorias introduzidas nos 
meses anteriores, mas praticamente um ano antes, em setembro de 2021, rondava os 30%. 
Ou seja, apenas uma em cada três chamadas feitas por um cliente para o call center da TAP 



Page 105 of 190
;

APCC - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CONTACT CENTER

Mon, 02 Jan 2023

eram bem sucedidas. “Queremos estar alinhados com as melhores companhias do sector, 
neste campo”, afirma Silvia Mosquera. 
 
 
 
Com a Teleperformance, a TAP estabelece uma parceria global de assistência ao cliente e 
serviços, o que é muito mais do que uma simples mudança de fornecedor, explica a gestora: 
“A Teleperformance vai ser mais do que um fornecedor, vai ser um parceiro. Não 
contratamos apenas pessoas para nos responderem a chamadas telefónicas, contratamos 
para nos ajudarem a definir e implementar as melhores práticas neste serviço de contact 
center. Vamos trabalhar com o parceiro na definição dos processos, dos fluxos e da 
tecnologia”.
 
 
 
Emprego 
 
 
 
Com início em Janeiro de 2023, a parceria procurará otimizar soluções multicanais a fim de 
padronizar todas as plataformas TAP, tornando, assim o espera a companhia, “o processo de 
apoio ao cliente mais ágil, eficiente e rápido”. A Teleperformance fica globalmente 
responsável pelo atendimento ao cliente da TAP nas áreas de help desk, contact center, 
programas Miles&Go e suporte nas redes sociais em qualquer parte do mundo. A empresa 
vai igualmente operar o novo contact center para apoio às agências de viagens, 24 horas por 
dia, sete dias por semana, a partir de julho de 2023. 
 
 
 
O projeto arranca com 700 funcionários, que vão prestar serviço ao cliente em várias línguas, 
incluindo português de Portugal, português do Brasil, italiano, francês, inglês e alemão. Mais 
de 90% dos empregados estarão baseados em Portugal e no Brasil, com sede em Portugal. 
Cá, as operações vão ficar instaladas na infraestrutura do Parque das Nações. 
 
 
 
A formação é dada em parceria entre a Teleperformance e a TAP e uma parte já arrancou. “As 
pessoas que vão fazer atendimento têm de ter formação específica no negócio de aviação e 
no sistema de reservas, nomeadamente, há que aprender a gerir o sistema de reservas que 
no nosso caso é Amadeus”, explica Silvia Mosquera. 
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A Teleperformance é uma empresa global com expertise ao nível da prestação de serviços de 
integração digital nas áreas de “customer experience, de back-office services e de knowledge 
services”, instalou-se em Portugal em 1994, sendo hoje um dos maiores empregadores do 
país, com cerca de 13 mil colaboradores de 111 nacionalidades. As operações esttão 
centradas em 12 edifícios, combinado a abordagem “High Tech High Touch” com 
metodologia “Lean Six Sigma” e oferece soluções integradas de gestão da experiência do 
cliente aos níveis do mercado doméstico, de nearshore (para mercado com proximidade 
geográfica) e de offshore (para mercados distantes).
 
 
 
O contrato foi assinado ontem por Christine Ourmières-Widener, CEO da TAP, e Augusto 
Martinez Reyes, CEO Multilingual Hubs da Teleperformance. Na ocasião, o gestor garantiu 
querer proporcionar aos passageiros da TAP uma experiência e apoio ao cliente sem falhas. 
“A profundidade e amplitude da nossa experiência no negócio do transporte aéreo permite-
nos reduzir o tempo de resposta e a melhoria da qualidade do serviço ao cliente que a TAP 
procura alcançar”, garantiu. 
 
 
 
Christine Ourmières-Widener, destacou tratar-se de “um passo decisivo para aumentarmos a 
satisfação dos que confiam em nós”.  
 
 
 
O projeto arranca com 700 funcionários, que vão prestar serviço ao cliente em várias línguas, 
incluindo português de Portugal, português do Brasil, italiano, francês, inglês e alemão 
 
 
 
Lusa
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A transformação digital também se faz por setores de mercado com trabalhos que vão ao 
encontro daquilo que cada área necessita. 
 
 
 
Na edição deste ano dos Portugal Digital Awards foram atribuídos sete prémios distintos a 
outros tantos projetos provenientes de vários setores de atividade. Os Digital Industry 
Awards dividem as candidaturas por categorias relativas aos vários segmentos de mercado 
sendo que o primeiro premiado foi o trabalho de renovação automática do cartão de 
cidadão, desenvolvido pelo Instituto de Registos e Notariado, na categoria Best Government 
Project. Trata-se de um projeto que visa resolver os constrangimentos causados pela 
pandemia, incluindo um modelo mais eficiente, no qual o cidadão é informado que pode 
efetuar a renovação automática, sem necessidade de se deslocar a um balcão físico do IRN. 
Esta renovação automática do cartão de cidadão é dirigida a maiores de 25 anos e sem 
alteração dos dados biométricos que tenham o seu cartão a caducar e que passam, desta 
forma, a recebê-lo comodamente em casa. Filomena Rosa, presidente do conselho diretivo 
do IRN, explica que este “é um projeto vocacionado para os cidadãos e que vem resolver um 
problema de acumulação durante a pandemia e das longas filas de espera que ainda 
tínhamos porque as pessoas não conseguiam renovar os seus cartões”. A mais-valia deste 
prémio “é ajudar a constatar que estamos no bom caminho, no sentido de ir ao encontro do 
cidadão e das suas necessidades reais”. 
 

https://insight.carma.com/a/421e27c4-81d9-4f9e-967d-6446f0b86b9c
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Na categoria Best Banking Project, melhor projeto de transformação digital no setor da 
Banca e outras entidades financeiras, a distinção foi para o iziBizi, do Millennium bcp. Trata-
se de um programa de faturação com conta bancária, que funde o software de faturação e 
gestão Cloudware Business. 
 
 
 
Este serviço inovador e único no mercado integra ainda API de serviços financeirose de open 
banking desenvolvidas pelo Millennium bcp. Desta forma, o empresário poderá passar a 
aceder, em tempo real, aos movimentos das suas contas, assim como registar gastos ou 
acelerar recebimentos de fornecedores e processamento de salários. 
 
 
 
De acordo com Maria José Campos, administradora executiva do Millennium bcp, “o 
lançamento do iziBizi é o primeiro salto na estratégia de desenvolvimento de novos serviços 
financeiros digitais em parceria, para particulares e empresas, implementado no âmbito do 
novo programa Better Together”. Esta responsável acredita que a instituição está a “criar 
valor acrescentado para os clien-tes finais com o envolvimento de diferentes stakeholders do 
mercado, sabendo à partida que o resultado do trabalho conjunto nestas parcerias será 
superior” ao que poderiam obter operando sozinhos. Diz ainda Maria José Campos que é 
esta abordagem conjunta a oportunidades que nos vai permitir, cada vez mais, responder de 
forma única às necessidades dos nossos clientes surpreendendo-os com propostas de valor 
verdadeiramente diferenciadoras”. 
 
 
 
Dos seguros à indústria 
 
 
 
Na categoria Best Insurance Project, o melhor projeto de transformação digital no setor dos 
seguros foi o Tratamento Automático dos Sinistros Automóvel, da Fidelidade. Trata-se de 
possibilitar a leitura consistente de uma grande variedade de imagens de declarações de 
acidente, tendo para isso sido criada uma tecnologia modular que permite corrigir a 
distorção espacial introduzida pela câmara e pelo utilizador nas fotografias. Foi também 
desenhado um sistema de auto machine learning (ML) que permite gerar modelos de ML “de 
elevada qualidade com intervenção humana mínima”. A conjugação destes dois sistemas 
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permitiu criar um pipeline de automação capaz de reduzir em aproximadamente 60% a 
carga de processamento manual de declarações de acidente. Sandra Magalhães, manager 
dos sinistros automóvel da Fidelidade, explica que se torna possível, “cinco minutos depois 
de o cliente nos estar a participar o sinistro, estar a receber um SMS com informações sobre 
o processo” e só é possível ser tão rápido “porque tivemos uma equipa excecional que 
desenvolveu um modelo de leitura automática da declaração amigável”. Já José Vieira, do 
centro de inteligência artificial e analítica da Fidelidade refere que o prémioe um 
reconhecimento para todas as equipas e pessoas que estiveram envolvidas e que no final do 
dia conseguem ter um produto com qualidade e níveis de serviço elevados”. 
 
 
 
Por seu lado, o prémio para o melhor projeto de transformação digital na indústria - Best 
Manufacturing Project - foi atribuído ao Go-Lab do Grupo Mota-Engil. Trata-se da idealização 
e desenvolvimento de uma nova solução global (multigeografia, multilingue e com backoffice 
central) para gestão de laboratórios. A plataforma corporativa permite uma abordagem 
uniforme nas diversas geografias do grupo e ainda a garantia de cumprimento de normas 
para a realização dos ensaios. Filipe Morla, responsável de transformação da Mota-Engil 
Global, explica que o projeto “é transversal às várias geografias do grupo que precisava de 
uma plataforma única com visibilidade para a área corporativa”. Atualmente, “ele já foi 
completamente desenvolvido, arrancou em Angola em setembro, pretende-se avançar para 
África nos próximos meses e até 2026 cobrir 80% dos laboratórios Mota-Engil em todo o 
mundo”. 
 
 
 
A propósito do prémio, Filipe Moral lembra que a IDC “tem vindo a contribuir para o nosso 
pensamento de transformação digital” pelo que “ter este reconhecimento entre outros 
projetos também tão distintos valida a nossa trajetória”. 
 
 
 
Retalho, Utilities e saúde também em destaque 
 
 
 
O prémio Best Energy & Utilities Project foi entregue ao projeto Gridrone da E-REDES, que 
permite a utilização de drones para efetuar a inspeção termográfica, de medição de 
distâncias e visual à rede aérea MT e AT. O Gridrone surge como alternativa ao uso do 
helicóptero, utilizado há mais de 25 anos. Ricardo santos, responsável da área de inovação 
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da E--REDES, refere que, neste momento, foi feito “um piloto com 1.500 km de rede 
inspecionadae em 2023 “passam a ser 10 mil km de rede inspecionada com recurso a esta 
tecnologia”. Já a responsável pela área de transformação digital da E-REDES explica que “esta 
vitória é um reconhecimento pelo trabalho que tem sido feito e também um especial tributo 
às pessoas que estiveram a trabalhar neste projeto e à própria E-REDES por dar este espaço 
para inventar, para explorar e incentivar a procurar soluções disruptivas como esta”. 
 
 
 
O Grupo Salvador Caetano arrecadou o prémio para Best Retail & Distríbution Project, 
melhor projeto de transformação digital no setor da Distribuição e Retalho com a sua 
proposta UCAS (Used Cars Analytics System). O UCAS é um novo sistema que consolida 
todos os dados do negócio de usados nas diferentes dimensões (Online e física). Este 
sistema, assente numa arquitetura analítica de nova geração, com o uso de serviços cloud e 
conceito de big data, combina dados de diferentes sistemas. Joaquim Matos, CIO do Grupo 
Salvador Caetano, explica que “havia condições para criar um sistema analítico que 
englobasse uma visão de todas as vertentes do negócio e que, no final do dia, contemplasse 
ainda soluções de IA com pricing automático”. Esta combinação permitiu construir os 
alicerces de soluções inteligentes diferenciadoras do ponto de vista do negócio. Joaquim 
Matos explica que o grupo faz “imensos projetos de TI”, mas ainda não é “percebido pelo 
mercado como uma entidade que faz este trabalho”. Concorrer - e ganhar - o Digital Awards 
ajuda “no sentido de ter o reconhecimento do nosso trabalho e do valor do grupo”. 
 
 
 
No setor da saúde, o Best Healthcare Project seguiu diretamente para a LUSI, da Lusíadas 
Saúde, uma assistente digital que efetua automaticamente e em total autonomia a marcação 
de consultas e exames. De forma a aumentar a capacidade de resposta e melhorar a 
experiência de cliente, a LUSI é suportada por inteligência artificial, para interação de voz e 
escrita. Em 2021, foi iniciada a implementação da LUSI para, numa Ia fase, proceder a 
marcação/desmarcação/remarcação de consultas/exames, e prestar informações várias 
(localização/horários/especialidades), que são habitualmente feitas via omnicanal ou contact 
center. Atualmente, a LUSI está a ser preparada para outro tipo de pedidos de clientes, 
suportando as interações em mais canais (nomeadamente mobile) e assegurando outras 
funções de proatividade, como interações para confirmação prévia de consultas, entrada em 
contextos clínicos como seguimento de patologia crónica, clinicai pathways, entre outros. 
Sofia Rocha, chief transformation officer na Lusíadas Saúde, refere que “desde março a LUSI 
está em pleno nas unidades do grupo, sendo que foi feito um roll-out sequencial. 
Atualmente, atingiu-se um grau de automatismo de 60%, o que é muito bom.>'5 
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O prémio agora alcançado “é muito importante para a equipa porque é uma validação 
externa de algo que se fez”. Sendo um “sistema pioneiro temos de contornar a resistência e 
mostrar que vale a pena e ter entidades externas a validar o projeto dá mais alento para o 
levar a outros patamares”. 
 
 
 
Best Manufacturing Project, Grupo Mota-Engil Best Government Project, instituto de Registos 
e Notariado Best Banking Project, Millennium bcp Best Healthcare Project, Lusíadas Saúde 
Best Insurance Project, Fidelidade Best Retail & Distríbution Project, Grupo Salvador Caetano 
Best Energy & Utilities Project, E-REDES
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IMAGENS DE MARCA  Fri, 16 Dec 2022

TAP aposta na Teleperformance para
melhorar apoio ao cliente

FREQUENCY  Daily

OUTLET LANGUAGE  Portuguese

MUV  22,640

 MEDIA TYPE  Website

AVE  € 178

 OUTLET COUNTRY  Portugal

IMPRESSIONS  566

TAGS  Contact Centers

A Teleperformance e a TAP, estabeleceram uma parceria
 global de assistência ao cliente e serviços, por um período de três anos.

  
 Com início em janeiro de 2023, “esta parceria procurará otimizar soluções multicanais a fim 
de padronizar todas as plataformas TAP, tornando o processo de apoio ao cliente mais ágil, 
eficiente e rápido. A Teleperformance será responsável pelo atendimento ao cliente da TAP 
nas áreas de help desk, contact center, programa Miles&Go e apoio às redes sociais. Além 
disso, a Teleperformance irá também operar o novo centro de contacto da TAP para apoio a 
agências de viagens, 24 horas por dia, sete dias por semana.” – explica a companhia aérea 
portuguesa em comunicado conjunto.

  
"O objetivo é proporcionar aos passageiros da TAP uma experiência e apoio ao cliente sem 
falhas. A profundidade e amplitude da nossa experiência no negócio do transporte aéreo 
permite-nos reduzir o tempo de resposta e a melhoria da qualidade do serviço ao cliente 
que a TAP procura alcançar", sublinha Augusto Martinez Reyes, CEO da Teleperformance 
Portugal.

  
O projeto arranca com 700 funcionários, que vão prestar serviço ao cliente em várias línguas, 
incluindo português de Portugal, português do Brasil, italiano, francês, inglês e alemão. Mais 
de 90% dos empregados estarão baseados em Portugal e no Brasil, com sede em Portugal.

  
Esta parceira da TAP com a Teleperformance quer melhorar o serviço ao cliente, reduzir os 

https://www.imagensdemarca.pt/artigo/tap-aposta-na-teleperformance-para-melhorar-apoio-ao-cliente/
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tempos de espera, mitigar os problemas da indústria e melhorar as eficiências internas e 
externas. ❉
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REVISTA BUSINESS PORTUGAL  Thu, 15 Dec 2022

Teleperformance faz parceria com TAP para
melhorar o serviço de apoio ao cliente

FREQUENCY  Daily

OUTLET LANGUAGE  Portuguese

MUV  5,000

 MEDIA TYPE  Website

AVE  € 39

 OUTLET COUNTRY  Portugal

IMPRESSIONS  125

TAGS  Contact Centers

O contrato de três anos prevê a transformação e otimização das soluções multicanais da TAP, 
de forma a uniformizar as plataformas de atendimento e serviço ao cliente em todo o 
processo.

  
A Teleperformance, grupo líder global em serviços digitais integrados, e a TAP, companhia 
aérea nacional portuguesa, estabeleceram uma parceria global de assistência ao cliente e 
serviços, por um período de três anos.

  
Com início em Janeiro de 2023, esta parceria procurará otimizar soluções multicanais a fim 
de padronizar todas as plataformas TAP, tornando o processo de apoio ao cliente mais ágil, 
eficiente e rápido. A Teleperformance será responsável pelo atendimento ao cliente da TAP 
nas áreas de help desk, contact center, programa Miles&Go e apoio às redes sociais. Além 
disso, a Teleperformance irá também operar o novo centro de contacto da TAP para apoio a 
agências de viagens, 24 horas por dia, sete dias por semana.

  
“O objetivo é proporcionar aos passageiros da TAP uma experiência e apoio ao cliente sem 
falhas. A profundidade e amplitude da nossa experiência no negócio do transporte aéreo 
permite-nos reduzir o tempo de resposta e a melhoria da qualidade do serviço ao cliente 
que a TAP procura alcançar”, sublinha Augusto Martinez Reyes, CEO da Teleperformance 
Portugal.

  
O projeto arranca com 700 funcionários, que vão prestar serviço ao cliente em várias línguas, 
incluindo português de Portugal, português do Brasil, italiano, francês, inglês e alemão. Mais 

https://revistabusinessportugal.pt/teleperformance-faz-parceria-com-tap-para-melhorar-o-servico-de-apoio-ao-cliente/
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de 90% dos empregados estarão baseados em Portugal e no Brasil, com sede em Portugal.
 
O plano de transformação digital para o atendimento ao cliente da TAP visa melhorar o 
serviço ao cliente, reduzir os tempos de espera, mitigar os problemas da indústria e 
melhorar as eficiências internas e externas.

  
Hoje, a Teleperformance e a TAP organizaram um evento para formalizar a sua parceria, nos 
escritórios da Teleperformance, em Lisboa, – contando com a presença do CEO da 
Teleperformance, Augusto Martinez Reyes e da CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener.
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NEWSAVIA  Thu, 15 Dec 2022

TAP investe para melhorar o atendimento e
serviço ao cliente

FREQUENCY  Daily

OUTLET LANGUAGE  Portuguese

MUV  47,440

 MEDIA TYPE  Website

AVE  € 373

 OUTLET COUNTRY  Portugal

IMPRESSIONS  1,186

TAGS  Contact Centers

 
 
A TAP anunciou nesta quarta-feira, dia 15 de dezembro, que continua a investir na melhoria 
do serviço ao cliente, uma prioridade estratégica para a companhia, ao mesmo tempo que 
noticiou a conclusão de um acordo com a Teleperformance, grupo líder global em serviços 
digitais integrados, para tornar o processo de apoio ao cliente mais ágil, eficiente e rápido.

  
A Teleperformance será a responsável global pelo atendimento aos clientes da TAP nas áreas 
de help desk, contact center, programa Miles&Go e apoio às redes sociais. Além disso, a 
Teleperformance irá também operar o novo centro de contacto da TAP para apoio a agências 
de viagens, 24 horas por dia, sete dias por semana, a partir de julho de 2023.

  
Christine Ourmières-Widener, presidente executiva da TAP, considera que “este contrato 
traduz-se num investimento importante da TAP para melhorar o atendimento e o nível do 
serviço que prestamos aos nossos clientes e é um passo decisivo para aumentarmos a 
satisfação dos que confiam em nós para realizar as suas viagens, e um instrumento para a 
execução da estratégia da TAP, com o objetivo de estabelecer um negócio rentável a partir de 
2025, o que não será possível sem melhorar o serviço que prestamos aos nossos clientes”.

  
Com este investimento, a TAP pretende atingir elevados níveis de qualidade no Serviço ao 
Cliente, que lhe permitam ser reconhecida como uma Marca de Atendimento de excelência, 
aumentando a Satisfação do Cliente.

  

https://newsavia.com/tap-investe-para-melhorar-o-atendimento-e-servico-ao-cliente/
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A TAP considera que com o investimento nos serviços da Teleperformance, a companhia de 
bandeira portuguesa assegurará uma estrutura de serviços consolidada em todos os 
mercados onde está presente e que conta com o contributo estável de 700 trabalhadores, 
que vão prestar serviço ao cliente em várias línguas, incluindo português de Portugal, 
português do Brasil, italiano, francês, inglês e alemão. Mais de 90% dos operadores estarão 
baseados em Portugal e no Brasil, com sede em Portugal.
 
 * Na imagem de abertura vemos, da esquerda para a direita: Ana Coelho, diretora de 
operações da Teleperformance Portugal; Christine Ourmières-Widener, presidente executiva 
da TAP; Augusto Martinez Reyes, presidente executivo da Teleperformance Portugal; e Silvia 
Mosquera, administradora da TAP com o pelouro da Área Comercial (CCRO).
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PRESSTUR  Thu, 15 Dec 2022

Contact center da TAP para agências de
viagens vai ser gerido pela
Teleperformance - Presstur

FREQUENCY  Daily

OUTLET LANGUAGE  Portuguese

MUV  5,000

 MEDIA TYPE  Website

AVE  € 39

 OUTLET COUNTRY  Portugal

IMPRESSIONS  125

TAGS  Contact Centers

 
 
A TAP contratou a empresa especializada em serviços digitais integrados, Teleperformance, 
para gerir o atendimento ao cliente da TAP em diferentes áreas, incluindo o apoio a agências 
de viagens.

  
De acordo com o comunicado da companhia aérea portuguesa, a Teleperformance vai ser 
“responsável pelo atendimento ao cliente da TAP nas áreas help desk, contact center, 
programa Miles&Go e apoio às redes sociais”.

  
O novo centro de contacto da TAP para dar apoio às agências de viagens também vai ser 
operado pela Teleperformance, com início de actividade previsto para Julho de 2023, 
funcionando 24h por dia, sete dias por semana.

  
O serviço de apoio ao cliente vai estar disponível em português, de Portugal e do Brasil, 
italiano, francês, inglês e alemão.

  
Para Christine Ourmières-Widener, CEO da TAP, este investimento “é um passo decisivo para 
aumentarmos a satisfação dos que confiam em nós para realizar as suas viagens, e um 
instrumento de execução da estratégia da TAP, com o objectivo de estabelecer um negócio 
rentável a partir de 2025”.

https://presstur.com/contact-center-da-tap-para-agencias-de-viagens-vai-ser-gerido-pela-teleperformance/
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O TURISMO  Thu, 15 Dec 2022

A Teleperformance e a TAP, criam parceria
global de assistência ao cliente e serviços,
por um período de três anos.

FREQUENCY  N/A

OUTLET LANGUAGE  Portuguese

MUV  7,280

 MEDIA TYPE  Website

AVE  € 57

 OUTLET COUNTRY  Portugal

IMPRESSIONS  182

TAGS  Contact Centers

A Teleperformance e a TAP, criam parceria global de assistência ao cliente e serviços, por um 
período de três anos.

  
A Teleperformance, grupo líder global em serviços digitais integrados, e a TAP, estabeleceram 
uma parceria global de assistência ao cliente e serviços, por um período de três anos.

  
Com início em Janeiro de 2023, esta parceria terá como objectivo otimizar soluções 
multicanais a fim de padronizar todas as plataformas TAP, tornando o processo de apoio ao 
cliente mais ágil, eficiente e rápido. A Teleperformance será responsável pelo atendimento 
ao cliente da TAP nas áreas de help desk, contact center, programa Miles&Go e apoio às 
redes sociais. Além disso, a Teleperformance irá também operar o novo centro de contacto 
da TAP para apoio a agências de viagens, 24 horas por dia, sete dias por semana.

  
"O objectivo é proporcionar aos passageiros da TAP uma experiência e apoio ao cliente sem 
falhas. A profundidade e amplitude da nossa experiência no negócio do transporte aéreo 
permite-nos reduzir o tempo de resposta e a melhoria da qualidade do serviço ao cliente 
que a TAP procura alcançar", salienta Augusto Martinez Reyes, CEO da Teleperformance 
Portugal.

  
O projecto arranca com 700 funcionários, que vão prestar serviço ao cliente em várias 
línguas, incluindo português de Portugal, português do Brasil, italiano, francês, inglês e 

https://www.oturismo.pt/aviacao/47474-a-teleperformance-e-a-tap-criam-parceria-global-de-assistencia-ao-cliente-e-servicos-por-um-periodo-de-tres-anos.html


Page 124 of 190
;

APCC - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CONTACT CENTER

Mon, 02 Jan 2023

alemão. Mais de 90% dos empregados estarão baseados em Portugal e no Brasil, com sede 
em Portugal.

  
O plano de transformação digital para o atendimento ao cliente da TAP tem como objectivo 
melhorar o serviço ao cliente, reduzir os tempos de espera, mitigar os problemas da 
indústria e melhorar as eficiências internas e externas.

  
Entretanto a Teleperformance e a TAP organizaram um evento para formalizar a sua 
parceria, nos escritórios da Teleperformance, em Lisboa, - contando com a presença do CEO 
da Teleperformance, Augusto Martinez Reyes e da CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener.
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EXAME INFORMÁTICA  Thu, 15 Dec 2022

TAP escolhe Teleperformance para
melhorar serviço de apoio ao cliente

FREQUENCY  Daily

OUTLET LANGUAGE  Portuguese

MUV  1,117,800

 MEDIA TYPE  Website

AVE  € 8,788

 OUTLET COUNTRY  Portugal

IMPRESSIONS  27,945

TAGS  Contact Centers

Companhia aérea portuguesa e multinacional global de serviços digitais integrados assinam 
um contrato para transformar e otimizar as soluções multicanal da TAP e uniformizar as 
plataformas de atendimento ao cliente

  
Os CEOs da TAP e da Teleperformance Portugal assinaram esta quinta-feira um contrato para 
serviços de assistência ao cliente da companhia aérea nacional. A parceria inicia-se em 
janeiro de 2023 e tem a duração programada de três anos, durante os quais a 
Teleperformance será a responsável pelo atendimento ao cliente da TAP nas áreas de help 
desk, contact center, programa Miles&Go e apoio às redes sociais.

  
Ao abrigo deste acordo, a Teleperformance irá operar o novo centro de contacto da TAP para 
apoio a agências de viagens, 24 horas por dia e sete dias por semana. De acordo com o 
comunicado de imprensa, o projeto arranca com 700 funcionários, que irão prestar serviço 
em vários idiomas incluindo português de Portugal, português do Brasil, italiano, francês, 
inglês e alemão. Destes, mais de 90% vão estar baseados em Portugal e no Brasil, com o 
nosso país a ser a sede das operações.

  
“O objetivo é proporcionar aos passageiros da TAP uma experiência e apoio ao cliente sem 
falhas. A profundidade e amplitude da nossa experiência no negócio do transporte aéreo 
permite-nos reduzir o tempo de espera e a melhoria da qualidade do serviço ao cliente que a 
TAP procura alcançar”, afirmou Augusto Martinez Reyes, CEO da Teleperformance Portugal.

https://visao.sapo.pt/exameinformatica/noticias-ei/mercados/2022-12-15-tap-escolhe-teleperformance-para-melhorar-servico-de-apoio-ao-cliente/
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TURISVER  Thu, 15 Dec 2022

TAP estabelece acordo com
Teleperformance para melhorar
atendimento e serviço ao cliente

FREQUENCY  Daily

OUTLET LANGUAGE  Portuguese

MUV  5,000

 MEDIA TYPE  Website

AVE  € 39

 OUTLET COUNTRY  Portugal

IMPRESSIONS  125

TAGS  Contact Centers

A TAP estabeleceu um acordo com a Teleperformance, grupo líder global em serviços digitais 
integrados, com o objetivo de investir na melhoria do serviço ao cliente, tornando o processo 
mais ágil, eficiente e rápido.

  
A Teleperformance fica assim responsável pelo atendimento ao cliente da TAP nas áreas de 
help desk, contact center, programa Miles&Go e apoio às redes sociais. Além disso, irá 
também operar o novo centro de contacto da companhia aérea nacional para apoio a 
agências de viagens, 24 horas por dia, sete dias por semana, a partir de julho do próximo 
ano.

  
Para Christine Ourmières-Widener, CEO da TAP, “este contrato traduz-se num investimento 
importante da TAP para melhorar o atendimento e o nível do serviço que prestamos aos 
nossos clientes”, acrescentando que este “é um passo decisivo para aumentarmos a 
satisfação dos que confiam em nós para realizar as suas viagens, e um instrumento para a 
execução da estratégia da TAP, com o objetivo de estabelecer um negócio rentável a partir de 
2025, o que não será possível sem melhorar o serviço que prestamos aos nossos clientes”. 

  
Com este investimento, a TAP pretende “atingir elevados níveis de qualidade no Serviço ao 
Cliente, que lhe permitam ser reconhecida como uma Marca de Atendimento de excelência, 
aumentando a satisfação do cliente”. ❉

https://turisver.pt/tap-estabelece-acordo-com-teleperformance-para-melhorar-atendimento-e-servico-ao-cliente/
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AMBITUR  Thu, 15 Dec 2022

TAP e Teleperformance assinam acordo
para melhorar atendimento e serviço ao
cliente

FREQUENCY  Daily

OUTLET LANGUAGE  Portuguese

MUV  7,680

 MEDIA TYPE  Website

AVE  € 60

 OUTLET COUNTRY  Portugal

IMPRESSIONS  192

TAGS  Contact Centers

Guardar PDF Imprimir
  

 A TAP estabeleceu um acordo com a Teleperformance , grupo global de serviços digitais 
integrados, para tornar o processo de apoio ao cliente mais ágil, eficiente e rápido. Deste 
modo, a Teleperformance será a responsável global pelo atendimento ao cliente da TAP nas 
áreas de help desk, contact center, programa Miles&Go e apoio às redes sociais. Além disso, 
irá também operar o novo centro de contacto da TAP para apoio a agências de viagens, 24 
horas por dia, sete dias por semana, a partir de julho de 2023.

  
A CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener , considera que “este contrato traduz-se num 
investimento importante da TAP para melhorar o atendimento e o nível do serviço que 
prestamos aos nossos Clientes e é um passo decisivo para aumentarmos a satisfação dos 
que confiam em nós para realizar as suas viagens, e um instrumento para a execução da 
estratégia da TAP, com o objetivo de estabelecer um negócio rentável a partir de 2025, o que 
não será possível sem melhorar o serviço que prestamos aos nossos clientes”.

  
Com este investimento, a TAP explica, em comunicado, que pretende atingir elevados níveis 
de qualidade no serviço ao cliente, que lhe permitam ser reconhecida como uma marca de 
atendimento de excelência, aumentando a satisfação do cliente.

  
Com o investimento nos serviços da Teleperformance, a TAP garante estar a assegurar uma 

https://www.ambitur.pt/tap-e-teleperformance-assinam-acordo-para-melhorar-atendimento-e-servico-ao-cliente/
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estrutura de serviços consolidada em todos os mercados onde está presente, que conta com 
o contributo estável de 700 trabalhadores, que vão prestar serviço ao cliente em várias 
línguas, incluindo português de Portugal, português do Brasil, italiano, francês, inglês e 
alemão. Mais de 90% dos operadores estarão baseados em Portugal e no Brasil, com sede 
em Portugal. ❉
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PUBLITURIS ONLINE  Thu, 15 Dec 2022

TAP estabelece acordo com
Teleperformance para melhorar serviço e
atendimento ao cliente

FREQUENCY  Daily

OUTLET LANGUAGE  Portuguese

MUV  23,280

 MEDIA TYPE  Website

AVE  € 183

 OUTLET COUNTRY  Portugal

IMPRESSIONS  582

TAGS  Contact Centers

A TAP estabeleceu um acordo com a Teleperformance que prevê que a empresa de serviços 
digitais integrados passe a ser responsável pelo atendimento ao cliente nas áreas de help 
desk, contact center, programa Miles&Go e apoio às redes sociais.

  
Publituris

  
Aviação

  
TAP estabelece acordo com Teleperformance para melhorar serviço e atendimento ao cliente

  
A TAP estabeleceu um acordo com a Teleperformance que prevê que a empresa de serviços 
digitais integrados passe a ser responsável pelo atendimento ao cliente nas áreas de help 
desk, contact center, programa Miles&Go e apoio às redes sociais.

  
Publituris

  
A TAP estabeleceu um acordo com a Teleperformance que visa tornar “o processo de apoio 
ao cliente mais ágil, eficiente e rápido”, avança a companhia aérea de bandeira nacional em 
comunicado.

  
De acordo com a TAP, através deste acordo, a Teleperformance passa a ser a “responsável 

https://www.publituris.pt/2022/12/15/tap-estabelece-acordo-com-teleperformance-para-melhorar-servico-e-atendimento-ao-cliente
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global pelo atendimento ao cliente da TAP nas áreas de help desk, contact center, programa 
Miles&Go e apoio às redes sociais”.

  
Paralelamente, a Teleperformance vai também operar “o novo centro de contacto da TAP 
para apoio a agências de viagens”, que vai funcionar 24 horas por dia, sete dias por semana, 
a partir de julho de 2023.

  
“Este contrato traduz-se num investimento importante da TAP para melhorar o atendimento 
e o nível do serviço que prestamos aos nossos clientes e é um passo decisivo para 
aumentarmos a satisfação dos que confiam em nós para realizar as suas viagens, e um 
instrumento para a execução da estratégia da TAP, com o objetivo de estabelecer um negócio 
rentável a partir de 2025, o que não será possível sem melhorar o serviço que prestamos aos 
nossos clientes”, afirma Christine Ourmières-Widener, CEO da TAP, citada no comunicado 
divulgado.

  
Na informação enviada à imprensa, a TAP revela ainda que “pretende atingir elevados níveis 
de qualidade no serviço ao cliente, que lhe permitam ser reconhecida como uma marca de 
atendimento de excelência, aumentando a satisfação do cliente”.

  
Com este acordo, acrescenta a transportadora, a TAP “assegura uma estrutura de serviços 
consolidada em todos os mercados onde está presente e que conta com o contributo estável 
de 700 trabalhadores, que vão prestar serviço ao cliente em várias línguas, incluindo 
português de Portugal, português do Brasil, italiano, francês, inglês e alemão”.

  
Mais de 90% dos operadores vão ficar baseados em Portugal e no Brasil, com sede em 
Portugal.

  
Publituris
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DIÁRIO DE NOTÍCIAS MADEIRA  Thu, 15 Dec 2022

TAP investe para melhorar o atendimento e
serviço ao cliente

FREQUENCY  Daily

OUTLET LANGUAGE  Portuguese

MUV  658,600

 MEDIA TYPE  Website

AVE  € 5,178

 OUTLET COUNTRY  Portugal

IMPRESSIONS  16,465

TAGS  Contact Centers

A Teleperformance será a responsável global pelo atendimento ao cliente da TAP nas áreas 
de help desk, contact center, programa Miles&Go e apoio às redes sociais. Além disso, a 
Teleperformance irá também operar o novo centro de contacto da TAP para apoio a agências 
de viagens, 24 horas por dia, sete dias por semana, a partir de julho de 2023.

  
A CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener, considera que “este contrato traduz-se num 
investimento importante da TAP para melhorar o atendimento e o nível do serviço que 
prestamos aos nossos Clientes e é um passo decisivo para aumentarmos a satisfação dos 
que confiam em nós para realizar as suas viagens, e um instrumento para a execução da 
estratégia da TAP, com o objetivo de estabelecer um negócio rentável a partir de 2025, o que 
não será possível sem melhorar o serviço que prestamos aos nossos Clientes”.

  
Com este investimento, a TAP pretende atingir elevados níveis de qualidade no Serviço ao 
Cliente, que lhe permitam ser reconhecida como uma Marca de Atendimento de excelência, 
aumentando a Satisfação do Cliente.

  
Com o investimento nos serviços da Teleperformance, a TAP assegura uma estrutura de 
serviços consolidada em todos os mercados onde está presente e que conta com o 
contributo estável de 700 trabalhadores, que vão prestar serviço ao Cliente em várias 
línguas, incluindo português de Portugal, português do Brasil, italiano, francês, inglês e 
alemão. Mais de 90% dos operadores estarão baseados em Portugal e no Brasil, com sede 
em Portugal.

https://www.dnoticias.pt/2022/12/15/340473-tap-investe-para-melhorar-o-atendimento-e-servico-ao-cliente/#comments
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NOTÍCIAS AO MINUTO  Thu, 15 Dec 2022

TAP assina acordo com Teleperformance
para "melhorar" apoio ao cliente

FREQUENCY  Daily

OUTLET LANGUAGE  Portuguese

MUV  3,618,600

 MEDIA TYPE  Website

AVE  € 28,451

 OUTLET COUNTRY  Portugal

IMPRESSIONS  90,465

TAGS  Contact Centers

TAP diz que é um "investimento importante", que permitirá "melhorar o atendimento e o 
nível do serviço" prestado aos clientes.

  
A TAP anunciou, esta quinta-feira, que assinou um acordo com a Teleperformance, de modo 
a "melhorar" o serviço de apoio ao cliente. A Teleperformance será a responsável global pelo 
atendimento ao cliente da TAP nas áreas de help desk, contact center, programa Miles&Go e 
apoio às redes sociais.

  
Em comunicado enviado às redações, a TAP explica que a Teleperformance vai também 
operar o novo centro de contacto da companhia aérea para "apoio a agências de viagens, 24 
horas por dia, sete dias por semana, a partir de julho de 2023".

  
"Este contrato traduz-se num investimento importante da TAP para melhorar o atendimento 
e o nível do serviço que prestamos aos nossos clientes e é um passo decisivo para 
aumentarmos a satisfação dos que confiam em nós para realizar as suas viagens, e um 
instrumento para a execução da estratégia da TAP, com o objetivo de estabelecer um negócio 
rentável a partir de 2025, o que não será possível sem melhorar o serviço que prestamos aos 
nossos clientes", disse a CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener, citada na mesma nota.

  
Com este investimento, "a TAP pretende atingir elevados níveis de qualidade no Serviço ao 
Cliente, que lhe permitam ser reconhecida como uma Marca de Atendimento de excelência".

  
Com o investimento nos serviços da Teleperformance, "a TAP assegura uma estrutura de 

https://www.noticiasaominuto.com/economia/2133447/tap-assina-acordo-com-teleperformance-para-melhorar-apoio-ao-cliente


Page 133 of 190
;

APCC - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CONTACT CENTER

Mon, 02 Jan 2023

serviços consolidada em todos os mercados onde está presente e que conta com o 
contributo estável de 700 trabalhadores, que vão prestar serviço ao cliente em várias línguas, 
incluindo português de Portugal, português do Brasil, italiano, francês, inglês e alemão".

  
Leia Também: Tripulantes da TAP não vão realizar nova greve até 27 de dezembro ❉
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DIÁRIO DE NOTÍCIAS MADEIRA  Thu, 15 Dec 2022

TAP investe para melhorar o atendimento e
serviço ao cliente

FREQUENCY  Daily

OUTLET LANGUAGE  Portuguese

MUV  658,600

 MEDIA TYPE  Website

AVE  € 5,178

 OUTLET COUNTRY  Portugal

IMPRESSIONS  16,465

TAGS  Contact Centers

A Teleperformance será a responsável global
 pelo atendimento ao cliente da TAP nas áreas de help desk, contact center,

 programa Miles&Go e apoio às redes sociais. Além disso, a Teleperformance
 irá também operar o novo centro de contacto da TAP para apoio a agências de

 viagens, 24 horas por dia, sete dias por semana, a partir de julho de 2023.
  

A CEO da TAP,
 Christine Ourmières-Widener, considera que “este contrato traduz-se num

 investimento importante da TAP para melhorar o atendimento e o nível do serviço
 que prestamos aos nossos Clientes e é um passo decisivo para aumentarmos a

 satisfação dos que confiam em nós para realizar as suas viagens, e um
 instrumento para a execução da estratégia da TAP, com o objetivo de estabelecer

 um negócio rentável a partir de 2025, o que não será possível sem melhorar o
 serviço que prestamos aos nossos Clientes”.

  
Com este

 investimento, a TAP pretende atingir elevados níveis de qualidade no Serviço ao
 Cliente, que lhe permitam ser reconhecida como uma Marca de Atendimento de
 excelência, aumentando a Satisfação do Cliente.

  
Com o investimento nos serviços da

 Teleperformance, a TAP assegura uma estrutura de serviços consolidada em todos
 os mercados onde está presente e que conta com o contributo estável de 700

 

https://www.dnoticias.pt/2022/12/15/340473-tap-investe-para-melhorar-o-atendimento-e-servico-ao-cliente/
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trabalhadores, que vão prestar serviço ao Cliente em várias línguas, incluindo
português de Portugal, português do Brasil, italiano, francês, inglês e alemão.

 Mais de 90% dos operadores estarão baseados em Portugal e no Brasil, com sede
 em Portugal.

  
 * 

    TAP
    

  * 
    Christine Oumières-Widener

  
0 Comentários

  
 * 

  
 * 

  
 * 

  
 * 

  
 * 

  
 * ❉
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JORNAL ECONÓMICO  Thu, 15 Dec 2022

Teleperformance vai operar novo contact
center e ser globalmente responsável pelo
atendimento aos clientes da TAP

FREQUENCY  Daily

OUTLET LANGUAGE  Portuguese

MUV  333,240

 MEDIA TYPE  Website

AVE  € 2,621

 OUTLET COUNTRY  Portugal

IMPRESSIONS  8,331

TAGS  Contact Centers

O acordo entre a transportadora aérea e a empresa de serviços digitais integrados foi 
assinado hoje, em Lisboa, e constitui nas palavras da CEO, Christine Ourmières-Widener, “um 
passo decisivo para aumentarmos a satisfação dos que confiam em nós”.

  
Christine Ourmières-Widener, CEO da TAP, e Augusto Martinez Reyes, CEO Multilingual Hubs 
da Teleperformance, assinaram esta quinta-feira, 15 de dezembro, um acordo que torna 
esta  empresa de prestação de serviços de integração digital nas áreas de customer 
experience , de back-office services e de knowledge services , globalmente responsável pelo 
atendimento ao cliente da TAP nas áreas de help desk, contact center , programa Miles&Go e 
suporte nas redes sociais.

  
A Teleperformance vai também operar o novo contact center da TAP para apoio às agências 
de viagens, 24 horas por dia, sete dias por semana, a partir de julho de 2023.

  
“Este contrato representa uma importante aposta da TAP na qualidade do serviço que 
prestamos aos nossos clientes e é um passo decisivo para aumentar a satisfação de quem 
nos confia para as suas viagens, sendo assim fundamental à entrega da estratégia da TAP, 
visando construir um negócio rentável sustentável até 2025, o que não é possível sem 
melhorar o serviço prestado aos nossos clientes”, afirma Christine Ourmières-Widener.

  
O objetivo da TAP, tal como revelou a CEO na última edição do Jornal Económico , é “atingir 

https://jornaleconomico.pt/noticias/teleperformance-vai-operar-novo-contact-center-e-ser-globalmente-responsavel-pelo-atendimento-aos-clientes-da-tap-972381
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elevados níveis de qualidade no Serviço ao Cliente, que lhe permitam ser reconhecida como 
uma Marca de Atendimento de excelência, aumentando a Satisfação do Cliente”.

  
O investimento nos serviços da Teleperformance, explica a TAP em comunicado, permite 
assegurar “uma estrutura de serviços consolidada em todos os mercados onde está 
presente” e que conta com o contributo estável de 700 trabalhadores, que vão prestar 
serviço ao cliente em várias línguas, incluindo português de Portugal, português do Brasil, 
italiano, francês, inglês e alemão. Mais de 90% dos operadores estarão baseados em 
Portugal e no Brasil, com sede em Portugal.

  
A Teleperformance instalou-se em Portugal em 1994, sendo atualmente um dos maiores 
empregadores do país, com cerca de 13 mil colaboradores de 111 nacionalidades. Opera em 
12 edifícios altamente tecnológicos em diferentes regiões, combinando a abordagem High 
Tech High Touch com metodologia Lean Six Sigma , e oferece soluções integradas de gestão 
da experiência do cliente aos níveis do mercado doméstico, de nearshore (para mercado 
com proximidade geográfica) e de offshore (para mercados distantes). ❉
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ITO - NET THINGS  Wed, 14 Dec 2022

Divulgados vencedores da 7ª edição dos
Portugal Digital Awards®

FREQUENCY  Daily

OUTLET LANGUAGE  Portuguese

MUV  25,400

 MEDIA TYPE  Blog

AVE  € 200

 OUTLET COUNTRY  Portugal

IMPRESSIONS  635

TAGS  Contact Centers

Divulgados vencedores da 7ª edição dos Portugal Digital Awards®
  

Foram anunciados os vencedores dos Portugal Digital Awards®, uma iniciativa conjunta da 
Axians e da IDC, que pelo 7ª ano consecutivo reconhece e premeia a excelência das 
organizações e das suas equipas que conduzem à transformação digital dos seus negócios.

  
Os projetos apresentados foram integrados nas categorias por tipo de transformação, por 
segmento de mercado e por categorias especiais. Na categoria Digital Grand Awards, 
destaque para o Best Digital Leader, Contra-almirante Gameiro Marques, Diretor-Geral do 
Gabinete Nacional de Segurança, a personalidade que se distinguiu na transformação digital 
no território nacional.

  
A edição deste ano recebeu cerca de 300 candidaturas e contou com 42 projetos finalistas 
que foram certificados e analisados por um painel de dezassete jurados e oito observadores.

  
“É fantástico ver a evolução das mais de 1500 candidaturas recebidas nestes sete anos de 
Portugal Digital Awards®. Projetos cada vez mais sofisticados, com recurso às tecnologias 
disruptivas que tem vindo a transformar a forma como as organizações operam, trabalham, 
se relacionam com clientes e consumidores, até na forma como desenvolvem novos 
produtos e serviços cada vez mais conectados. Não obstante o contexto económico e 
geopolítico delicado, a IDC acredita que o digital continuará a ter um papel cada vez mais 
relevante na competitividade das organizações e das próprias nações nos próximos anos, e é 
neste contexto que a IDC prevê que em termos concretos o investimento em Transformação 

https://www.netthings.pt/2022/12/Divulgados-vencedores-da-7-edicao-dos-Portugal-Digital-Awards.html
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Digital irá crescer mais de 16% em 2023 em Portugal.” afirma Gabriel Coimbra, Group Vice 
President e Country Manager da IDC Portugal.

  
Carmo Palma, Managing Director na Axians Portugal, refere que “é muito gratificante 
conhecer os vários projetos de transformação digital que estão a ser concretizados em 
Portugal. E é um desafio para o Júri eleger os vencedores, pelo mérito que todos os projetos 
finalistas apresentam. Há projetos que se destacam mais pelo carácter inovador que trazem, 
como por exemplo, a utilização de drones para realizar determinadas tarefas, conseguindo 
assim ganhos de produtividade e dimininuição de risco para as pessoas responsáveis por 
esses processos. Há projetos que se destacam pelo enorme impacto positivo que trazem aos 
cidadãos, ou aos clientes finais, ou aos colaboradores. Esta iniciativa é muito relevante na 
área porque reconhece e divulga a transformação digital que se está a realizar em Portugal. 
O principal objetivo da Axians é, através desta iniciativa, destacar as organizações, os líderes 
e as equipas que estão no caminho certo da diferenciação.”

  
OS VENCEDORES

  
Digital Transformation Awards | Categorias por tipo de transformação

  
 1. Best Future of Intelligence Project, melhor projeto relacionados com analytics, big data e 
data monetization: Analytics4Vegetation, E-REDES – O Analytics4Vegetation utiliza IA para 
prever o crescimento das várias espécies de vegetação nas proximidades da rede aérea. Com 
tecnologia avançada recorre a poderosos algoritmos de machine learning e integração de 
dados de várias fontes de informação para alcançar quatro objetivos: aumentar a 
automação dos processos; centralizar as fontes de informação de dados para a gestão da 
vegetação; criar algoritmos de machine learning; e criar dashboards para facilitar a 
visualização agrupada da informação e facilitar a tomada de decisão.

  2. Best Future of Customer Experience Project, melhor projeto relacionado com a criação de 
novos produtos/serviços e/ou melhoria da experiência do cliente: App Auto Digital, OK! 
Teleseguros | Via Direta – Permite que o cliente ao contratar um seguro automóvel realize 
ele próprio a vistoria ao automóvel. Através de um processo simples, acessível e inovador a 
aplicação pretende criar uma experiência de utilização única ao cliente, independentemente 
da sua capacidade de utilização de ferramentas digitais. Suportado por novas 
funcionalidades, a aplicação que permite fazer vistorias de forma digital através de vídeos de 
realidade aumentada.

  3. Best Future of Citizen Experience Project, melhor projeto relacionado com a criação de 
novos produtos/serviços e/ou melhoria da experiência do cliente: Renovação Automática do 
Cartão de Cidadão, Instituto dos Registos e do Notariado – Para resolver os 
constrangimentos causados pela pandemia foi repensado o processo de renovação do 
cartão de cidadão ao incluir um modelo mais eficiente, no qual o cidadão é informado que 
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pode efetuar a renovação automática. Esta renovação automática do cartão de cidadão é 
dirigida a maiores de 25 anos e sem alteração dos dados biométricos que tenham o seu 
cartão a caducar e o possam renovar automaticamente e recebê-lo em casa.

  4. Best Future of Business Models Project, melhor projeto relacionado com a criação de 
novos produtos/serviços e/ou melhoria da experiência do cliente: iziBizi, Millennium BCP – 
Primeiro programa de faturação com conta bancária que funde o software de faturação e 
gestão Cloudware Business. Através de um programa de gestão atualizado, o empresário 
pode aceder em tempo real aos movimentos das contas, registar gastos, simplifica os 
pagamentos a fornecedores e colaboradores, acelera recebimentos de fornecedores, e 
processamento de salários.

  5. Best Future of Work Project, melhor projeto relacionado com a produtividade e 
efetividade dos colaboradores: FlexNow, Grupo Ageas Portugal – Num modelo de trabalho 
flexível, onde a comunicação é 100% digital, foi desenvolvida uma aplicação que atua como 
plataforma central para a gestão deste novo modelo de trabalho. Todos os colaboradores 
têm acesso à aplicação, em desktop ou mobile, que integra vários sistemas dos edifícios 
como o controlo de acessos, sistemas de RH, repositório de utilizadores e sistemas de 
autenticação interna, agendamento de trabalho remoto e/ou de visitas, agendamento de 
carpooling, entre outros numa forma de colaboração acessível e atualizado.

  6. Best Future of Operations Project, melhor projeto relacionado com a melhoria e 
otimização de processos de negócio: OMC (Operação, Manutenção e Conservação), Ascendi 
Inovação e Gestão de Infraestruturas, – Programa de transformação digital OMC (Operação, 
Manutenção e Conservação) que tem como objetivo a gestão integrada do ciclo de vida dos 
ativos rodoviários, operação e manutenção corrente das autoestradas e garantia dos níveis 
de qualidade definidos. Através da integração de sinergias de soluções, é possível ter uma 
operação digital que permite seguir a visão rumo a uma infraestrutura “aumentada” com 
capacidade de inteligência, integração, resiliência, proficiência, impacto e sustentabilidade.

  7. Best Digital Transformation Idea, a melhor start-up B2B: Growappy, Growappy – 
Plataforma digital completa para a educação que oderece uma comunicação revolucionária 
entre as escolas e as famílias, enquanto providencia ferramentas inteligentes para as escolas 
gerirem o seu negócio e conduzirem as suas práticas pedagógicas de forma mais eficiente 
utilizando IA. A solução tem um diário da criança com as suas rotinas e trabalhos escolares 
que será partilhado com os pais, de uma forma segura e privada entre a comunidade escolar 
e os pais.

  
Digital Industry Awards | Categorias por segmentos de mercado

  
 1. Best Government Project, melhor projeto de transformação digital no setor da 
Administração Pública: Renovação Automática do Cartão de Cidadão, Instituto dos Registos e 
do Notariado – Para resolver os constrangimentos causados pela pandemia foi repensado o 
processo de renovação do cartão de cidadão ao incluir um modelo mais eficiente, no qual o 
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cidadão é informado que pode efetuar a renovação automática. Esta renovação automática 
do cartão de cidadão é dirigida a maiores de 25 anos e sem alteração dos dados biométricos 
que tenham o seu cartão a caducar e o possam renovar automaticamente e recebê-lo em 
casa.

  2. Best Banking Project, melhor projeto de transformação digital no setor da Banca e outras 
entidades financeiras: iziBizi, Millennium BCP – Primeiro programa de faturação com conta 
bancária que funde o software de faturação e gestão Cloudware Business. Através de um 
programa de gestão atualizado, o empresário pode aceder em tempo real aos movimentos 
das contas, registar gastos, simplifica os pagamentos a fornecedores e colaboradores, 
acelera recebimentos de fornecedores, e processamento de salários.

  3. Best Insurance Project, melhor projeto de transformação digital no setor dos Seguros: 
Tratamento Automático dos Sinistros Automóvel, Fidelidade - Processo de Tratamento 
automático dos sinistros automóvel. Para possibilitar a leitura consistente de uma grande 
variedade de imagens de declarações de acidente, foi criada uma tecnologia modular que 
permite corrigir a distorção espacial introduzida pela câmara e pelo utilizador nas 
fotografias. Foi também desenhado um sistema de auto machine learning (ML) que permite 
gerar modelos de ML de elevada qualidade com intervenção humana mínima. A conjugação 
destes dois sistemas permitiu criar uma pipeline de automação capaz de reduzir em 
aproximadamente 60% a carga de processamento manual de declarações de acidente. E, ao 
mesmo tempo, garantiu a manutenção de serviço e tempo de resposta aos seus clientes.

  4. Best Manufacturing Project, melhor projeto de transformação digital no setor da 
Indústria: Go-Lab, Grupo Mota-Engil - Idealização e desenvolvimento de nova solução global 
(multi-geografia, multi-lingue, com backoffice central) para Gestão de Laboratórios, elemento 
relevante no processo construtivo (garantia de aferição dos critérios associados aos 
materiais aplicados em obra). Plataforma corporativa que permitiu uma abordagem 
uniforme nas diversas geografias/negócios do Grupo. Garantia de cumprimento de normas 
(Sistemas de Gestão de Qualidade) para a realização dos ensaios, Substituição de soluções 
anacrónicas de suporte ao processo de Gestão de Laboratórios (excel, outras plataformas). 
Esta plataforma permite uma melhoria significativa da experiência do utilizador de negócio, 
com abordagem desktop e mobile, numa lógica user-friendly.

  5. Best Energy & Utilities Project, melhor projeto de transformação digital no setor da 
Energia & Utilities: Gridrone, E-REDES - Utilização de drones para efetuar inspeção 
termográfica, de medição de distâncias e visual à rede aérea MT e AT. A E-REDES assegura a 
exploração da rede aérea garantindo a segurança e qualidade de fornecimento de energia 
elétrica. O Gridrone surge como alternativa ao uso do helicóptero, utilizado há mais de 25 
anos. Metodologias de Inteligência Artificial e Visão de Computador permitem aumentar a 
automatização destas inspeções, diminuir custos e libertar operadores especializados para 
outras tarefas.

  6. Best Retail & Distribution Project, melhor projeto de transformação digital no setor da 
Distribuição e Retalho: UCAS (Used Cars Analytics System), Grupo Salvador Caetano - O UCAS 
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(Used Cars Analytics System) é um novo sistema que consolida todos os dados do negócio de 
usados nas diferentes dimensões (online e física), potenciando mais e melhor negócio. Este 
sistema, assente numa arquitetura analítica de nova geração, com o uso de serviços cloud e 
conceito de big data, combina dados de diferentes sistemas, tais como: compras, stock, 
vendas, financiamento e retomas, complementados por dados de desempenho digital 
("pegada digital"), leads e dados do mercado de usados. Esta combinação permitiu construir 
os alicerces de soluções inteligentes diferenciadores do ponto de vista do negócio, com 
especial destaque no "pricing intelligence", suportado por algoritmos de data mining, 
automatiza a fixação do preço das viaturas publicadas na Digital Store e nos sites 
especializados nas vendas de usados.

  7. Best Healthcare Project, melhor projeto de transformação digital no setor da Saúde: LUSI, 
Lusíadas Saúde – Primeira Assistente Digital, a nível mundial, que efetua automaticamente e 
em total autonomia a marcação de consultas e exames. De forma a aumentar a capacidade 
de resposta e melhorar a experiência de cliente (redução de tempos de espera e maior 
conveniência para os utilizadores), é suportada por Inteligência Artificial, para interação de 
voz e escrita. Em 2021, foi iniciada a implementação da LUSI para, numa 1ª fase, proceder a 
marcação/desmarcação/remarcação de consultas/exames, e prestar informações várias 
(localização/horários/especialidades), que são habitualmente feitas vias omnicanal ou 
Contact Center, aproximando-a à experiência humana e tornando-a virtualmente ilimitada. A 
LUSI está a ser preparada outro tipo de pedidos de clientes, suportando as interações em 
mais canais(nomeadamente Mobile) e assegurando outras funções de proatividade, como 
interações para confirmação prévia de consultas, entrada em contextos clínicos como 
seguimento de patologia crónica, clinical pathways entre outros.

  
Digital Grand Awards | Categorias Especiais

  
 1. Best Digital Sustainability Initiative, a iniciativa de Transformação Digital com maior 
impacto sustentável: Energia Unida, Greenvolt Comunidades – A Greenvolt Comunidades é 
líder de mercado, nacional e internacional, na implementação de Comunidades de Energia, 
nomeadamente através de autoconsumo coletivo, contando com mais de 40 projetos de 
norte a sul do país, correspondendo a cerca de 22MWp. As Comunidades da Energia Unida 
permitem aos seus consumidores de eletricidade reduzir custos com energia renovável 
trazendo benefícios através da simplicidade de "turn-key", incluindo o processo 
administrativo, comercial, gestão e O&M.

  2. Best Digital Transformation Project, o projeto de Transformação Digital com maior 
impacto: iziBizi, Mullennium BCP – Primeiro programa de faturação com conta bancária que 
funde o software de faturação e gestão Cloudware Business. Através de um programa de 
gestão atualizado, o empresário pode aceder em tempo real aos movimentos das contas, 
registar gastos, simplifica os pagamentos a fornecedores e colaboradores, acelera 
recebimentos de fornecedores, e processamento de salários.
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 3. Best Digital Leader, a personalidade que mais se distinguiu na transformação digital no 
território nacional: Contra-almirante Gameiro Marques, Diretor-Geral do Gabinete Nacional 
de Segurança.

  
Informação adicional sobre os projetos finalistas pode ser consultada no site da iniciativa: 
https://idcportugal.com/portugal-digital-awards-2022/vencedores/.
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RH MAGAZINE  Wed, 14 Dec 2022

Benedita Miranda nomeada General
Manager Multilingual Region da Sitel em 8
países
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A até agora General Manager para Portugal, Itália, Grécia e Espanha passa a abraçar mais 
quatro países da Sitel Group® na região multilingue da Bulgária, Egito, Roménia e Hungria, 
ficando a liderar um total de oito países e uma equipa de 10.000 pessoas.

  
B enedita Miranda acaba de ser nomeada General Manager Multilingual Region, passando a 
ser responsável, para além de Portugal, Itália, Grécia e Espanha, por mais quatro países – 
Bulgária, Egito, Roménia e Hungria – na Sitel Group, empresa de serviços de Customer 
Experience Management (CX). Os oito mercados que vai agora liderar estão integrados nos 
19 Sitel® Multilingual Hubs que são hubs multilíngues de suporte ao cliente, 
estrategicamente localizados, com 10.000 funcionários multilíngues capazes de dar resposta 
às necessidades dos clientes, em mais de 35 idiomas.

  
Esta nomeação resulta de uma enorme capacidade de liderança associada a uma visão 
inovadora e empreendedora na área do Customer Experience e de uma forte ligação aos 
colaboradores que todos os dias se empenham em prestar um serviço de excelência aos 
clientes da empresa.

  
“É com grande satisfação e entusiasmo que abraço este novo desafio profissional! Os 
resultados conquistados ao longo do meu percurso na Sitel, com o apoio das equipas com 
quem tenho o privilégio de trabalhar, estimulam-me a querer continuar a contribuir para 
que a empresa seja uma referência como empregador, inovadora nos seus processos e 

https://rhmagazine.pt/benedita-miranda-nomeada-general-manager-multilingual-region-da-sitel-em-8-paises/
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formas de trabalhar, onde os colaboradores são valorizados e onde as suas competências 
são potenciadas”, refere Benedita Miranda . “Acreditamos que, no mundo global em que 
vivemos, estar mais próximo da cultura dos clientes, falando a sua língua e conhecendo os 
seus hábitos é fundamental para o sucesso e crescimento”, acrescenta . “Estes hubs 
multilingues foram impulsionados pela nossa experiência comprovada em atrair, 
desenvolver e reter os melhores talentos nativos, de forma a podermos oferecer aos clientes 
soluções eficientes em termos de custos e com elevada qualidade, para consolidar a sua 
experiência global de Customer Experience”, remata .

  
 Ao longos destes anos, a General Manager recebeu, a título pessoal e em nome da empresa, 
inúmeras distinções a nível nacional e internacional, como o primeiro lugar do Ranking 
Melhores Gestores de Pessoas, em 2016, da Tema Central; seis prémios nos APCC Portugal 
Best Awards (2013, 2014, 2015 e 2017) e  em várias categorias dos European Contact Centre 
& Customer Service Awards 2021 (ECCCSA), onde a Sitel Portugal, em conjunto com a Sitel 
Grécia, recebeu dois importantes prémios – o Gold Award, na categoria “de “Contact Centre 
Awards – Best Pan-European Contact Center” e o Bronze Award na “Employee Experience 
Awards – Performance & Continuous Improvement Team”.

  
Benedita Miranda é licenciada em Psicologia, pela Universidade Lusíada, tem um Executive 
Master em Marketing pela Católica Porto Business School e um MBA pelo ESADE, em 
Barcelona. O seu percurso profissional na área do Customer Experience Management teve 
início há mais de 20 anos.

  
O percurso de Benedita Miranda, desde que entrou na empresa, em 2010, como Site 
Director, tem registado uma progressão constante e exponencial. Em 2013, assumiu o cargo 
de Country Manager de Portugal; em 2015 passou a liderar a gestão da empresa em Itália; 
no início de 2021 foi nomeada General Manager da Sitel em Portugal, Grécia e Itália e agora 
assume o cargo de General Manager Multilingual Region para oito mercados. Neste período, 
a empresa, em Portugal, manteve sempre um crescimento consistente de dois dígitos ao ano 
e passou de 250 colaboradores em 2010, para os  cerca de 4.000 que emprega atualmente. 
Com a nomeação como líder destes novos mercados, Benedita Miranda fica responsável por 
uma equipa de 10.000 colaboradores, no total.

  
Atualmente, a carteira de clientes da Sitel reúne marcas reconhecidas a nível mundial de 
diversas áreas como as tecnologias, viagens e turismo, financeira, eletrónica, automóvel, 
banca e software, oferecendo recursos abrangentes de serviço ao cliente e soluções 
multicanal.

  
Com a nomeação como líder destes novos mercados, Benedita Miranda fica responsável por 
uma equipa de 10.000 colaboradores, no total
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Siga-nos no LinkedIn , Facebook , Instagram e Twitter e assine aqui a nossa newsletter para 
receber as mais recentes notícias do setor a cada semana! ❉
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CREATIVE NEWS  Wed, 14 Dec 2022

Divulgados vencedores da 7ª edição dos
Portugal Digital Awards®
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Foram anunciados os vencedores dos Portugal Digital Awards®, uma iniciativa conjunta da 
Axians e da IDC, que pelo 7ª ano consecutivo reconhece e premeia a excelência das 
organizações e das suas equipas que conduzem à transformação digital dos seus negócios.

  
Os projetos apresentados foram integrados nas categorias por tipo de transformação, por 
segmento de mercado e por categorias especiais. Na categoria Digital Grand Awards, 
destaque para o Best Digital Leader, Contra-almirante Gameiro Marques, Diretor-Geral do 
Gabinete Nacional de Segurança, a personalidade que se distinguiu na transformação digital 
no território nacional.

  
A edição deste ano recebeu cerca de 300 candidaturas e contou com 42 projetos finalistas 
que foram certificados e analisados por um painel de dezassete jurados e oito observadores.

  
“É fantástico ver a evolução das mais de 1500 candidaturas recebidas nestes sete anos de 
Portugal Digital Awards®. Projetos cada vez mais sofisticados, com recurso às tecnologias 
disruptivas que tem vindo a transformar a forma como as organizações operam, trabalham, 
se relacionam com clientes e consumidores, até na forma como desenvolvem novos 
produtos e serviços cada vez mais conectados. Não obstante o contexto económico e 
geopolítico delicado, a IDC acredita que o digital continuará a ter um papel cada vez mais 
relevante na competitividade das organizações e das próprias nações nos próximos anos, e é 
neste contexto que a IDC prevê que em termos concretos o investimento em Transformação 

https://creativenews.pt/2022/12/14/divulgados-vencedores-da-7a-edicao-dos-portugal-digital-awards/
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Digital irá crescer mais de 16% em 2023 em Portugal.” afirma Gabriel Coimbra, Group Vice 
President e Country Manager da IDC Portugal.

  
Carmo Palma, Managing Director na Axians Portugal, refere que “é muito gratificante 
conhecer os vários projetos de transformação digital que estão a ser concretizados em 
Portugal. E é um desafio para o Júri eleger os vencedores, pelo mérito que todos os projetos 
finalistas apresentam. Há projetos que se destacam mais pelo carácter inovador que trazem, 
como por exemplo, a utilização de drones para realizar determinadas tarefas, conseguindo 
assim ganhos de produtividade e dimininuição de risco para as pessoas responsáveis por 
esses processos. Há projetos que se destacam pelo enorme impacto positivo que trazem aos 
cidadãos, ou aos clientes finais, ou aos colaboradores. Esta iniciativa é muito relevante na 
área porque reconhece e divulga a transformação digital que se está a realizar em Portugal. 
O principal objetivo da Axians é, através desta iniciativa, destacar as organizações, os líderes 
e as equipas que estão no caminho certo da diferenciação.”

  
Digital Transformation Awards | Categorias por tipo de transformação

  
 1. Best Future of Intelligence Project, melhor projeto relacionados com analytics, big data e 
data monetization: Analytics4Vegetation, E-REDES – O Analytics4Vegetation utiliza IA para 
prever o crescimento das várias espécies de vegetação nas proximidades da rede aérea. Com 
tecnologia avançada recorre a poderosos algoritmos de machine learning e integração de 
dados de várias fontes de informação para alcançar quatro objetivos: aumentar a 
automação dos processos; centralizar as fontes de informação de dados para a gestão da 
vegetação; criar algoritmos de machine learning; e criar dashboards para facilitar a 
visualização agrupada da informação e facilitar a tomada de decisão.

  2. Best Future of Customer Experience Project, melhor projeto relacionado com a criação de 
novos produtos/serviços e/ou melhoria da experiência do cliente: App Auto Digital, OK! 
Teleseguros | Via Direta – Permite que o cliente ao contratar um seguro automóvel realize 
ele próprio a vistoria ao automóvel. Através de um processo simples, acessível e inovador a 
aplicação pretende criar uma experiência de utilização única ao cliente, independentemente 
da sua capacidade de utilização de ferramentas digitais. Suportado por novas 
funcionalidades, a aplicação que permite fazer vistorias de forma digital através de vídeos de 
realidade aumentada.

  3. Best Future of Citizen Experience Project, melhor projeto relacionado com a criação de 
novos produtos/serviços e/ou melhoria da experiência do cliente: Renovação Automática do 
Cartão de Cidadão, Instituto dos Registos e do Notariado – Para resolver os 
constrangimentos causados pela pandemia foi repensado o processo de renovação do 
cartão de cidadão ao incluir um modelo mais eficiente, no qual o cidadão é informado que 
pode efetuar a renovação automática. Esta renovação automática do cartão de cidadão é 
dirigida a maiores de 25 anos e sem alteração dos dados biométricos que tenham o seu 
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cartão a caducar e o possam renovar automaticamente e recebê-lo em casa.
 4. Best Future of Business Models Project, melhor projeto relacionado com a criação de 
novos produtos/serviços e/ou melhoria da experiência do cliente: iziBizi, Millennium BCP – 
Primeiro programa de faturação com conta bancária que funde o software de faturação e 
gestão Cloudware Business. Através de um programa de gestão atualizado, o empresário 
pode aceder em tempo real aos movimentos das contas, registar gastos, simplifica os 
pagamentos a fornecedores e colaboradores, acelera recebimentos de fornecedores, e 
processamento de salários.

  5. Best Future of Work Project, melhor projeto relacionado com a produtividade e 
efetividade dos colaboradores: FlexNow, Grupo Ageas Portugal – Num modelo de trabalho 
flexível, onde a comunicação é 100% digital, foi desenvolvida uma aplicação que atua como 
plataforma central para a gestão deste novo modelo de trabalho. Todos os colaboradores 
têm acesso à aplicação, em desktop ou mobile, que integra vários sistemas dos edifícios 
como o controlo de acessos, sistemas de RH, repositório de utilizadores e sistemas de 
autenticação interna, agendamento de trabalho remoto e/ou de visitas, agendamento de 
carpooling, entre outros numa forma de colaboração acessível e atualizado.

  6. Best Future of Operations Project, melhor projeto relacionado com a melhoria e 
otimização de processos de negócio: OMC (Operação, Manutenção e Conservação), Ascendi 
Inovação e Gestão de Infraestruturas, – Programa de transformação digital OMC (Operação, 
Manutenção e Conservação) que tem como objetivo a gestão integrada do ciclo de vida dos 
ativos rodoviários, operação e manutenção corrente das autoestradas e garantia dos níveis 
de qualidade definidos. Através da integração de sinergias de soluções, é possível ter uma 
operação digital que permite seguir a visão rumo a uma infraestrutura “aumentada” com 
capacidade de inteligência, integração, resiliência, proficiência, impacto e sustentabilidade.

  7. Best Digital Transformation Idea, a melhor start-up B2B: Growappy, Growappy – 
Plataforma digital completa para a educação que oderece uma comunicação revolucionária 
entre as escolas e as famílias, enquanto providencia ferramentas inteligentes para as escolas 
gerirem o seu negócio e conduzirem as suas práticas pedagógicas de forma mais eficiente 
utilizando IA. A solução tem um diário da criança com as suas rotinas e trabalhos escolares 
que será partilhado com os pais, de uma forma segura e privada entre a comunidade escolar 
e os pais.

  
Digital Industry Awards | Categorias por segmentos de mercado 

  
 1. Best Government Project, melhor projeto de transformação digital no setor da 
Administração Pública: Renovação Automática do Cartão de Cidadão, Instituto dos Registos e 
do Notariado – Para resolver os constrangimentos causados pela pandemia foi repensado o 
processo de renovação do cartão de cidadão ao incluir um modelo mais eficiente, no qual o 
cidadão é informado que pode efetuar a renovação automática. Esta renovação automática 
do cartão de cidadão é dirigida a maiores de 25 anos e sem alteração dos dados biométricos 
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que tenham o seu cartão a caducar e o possam renovar automaticamente e recebê-lo em 
casa.

  2. Best Banking Project, melhor projeto de transformação digital no setor da Banca e outras 
entidades financeiras: iziBizi, Millennium BCP – Primeiro programa de faturação com conta 
bancária que funde o software de faturação e gestão Cloudware Business. Através de um 
programa de gestão atualizado, o empresário pode aceder em tempo real aos movimentos 
das contas, registar gastos, simplifica os pagamentos a fornecedores e colaboradores, 
acelera recebimentos de fornecedores, e processamento de salários.

  3. Best Insurance Project, melhor projeto de transformação digital no setor dos Seguros: 
Tratamento Automático dos Sinistros Automóvel, Fidelidade – Processo de Tratamento 
automático dos sinistros automóvel. Para possibilitar a leitura consistente de uma grande 
variedade de imagens de declarações de acidente, foi criada uma tecnologia modular que 
permite corrigir a distorção espacial introduzida pela câmara e pelo utilizador nas 
fotografias. Foi também desenhado um sistema de auto machine learning (ML) que permite 
gerar modelos de ML de elevada qualidade com intervenção humana mínima. A conjugação 
destes dois sistemas permitiu criar uma pipeline de automação capaz de reduzir em 
aproximadamente 60% a carga de processamento manual de declarações de acidente. E, ao 
mesmo tempo, garantiu a manutenção de serviço e tempo de resposta aos seus clientes.

  4. Best Manufacturing Project, melhor projeto de transformação digital no setor da 
Indústria: Go-Lab, Grupo Mota-Engil – Idealização e desenvolvimento de nova solução global 
(multi-geografia, multi-lingue, com backoffice central) para Gestão de Laboratórios, elemento 
relevante no processo construtivo (garantia de aferição dos critérios associados aos 
materiais aplicados em obra). Plataforma corporativa que permitiu uma abordagem 
uniforme nas diversas geografias/negócios do Grupo. Garantia de cumprimento de normas 
(Sistemas de Gestão de Qualidade) para a realização dos ensaios, Substituição de soluções 
anacrónicas de suporte ao processo de Gestão de Laboratórios (excel, outras plataformas). 
Esta plataforma permite uma melhoria significativa da experiência do utilizador de negócio, 
com abordagem desktop e mobile, numa lógica user-friendly.

  5. Best Energy & Utilities Project, melhor projeto de transformação digital no setor da 
Energia & Utilities: Gridrone, E-REDES – Utilização de drones para efetuar inspeção 
termográfica, de medição de distâncias e visual à rede aérea MT e AT. A E-REDES assegura a 
exploração da rede aérea garantindo a segurança e qualidade de fornecimento de energia 
elétrica. O Gridrone surge como alternativa ao uso do helicóptero, utilizado há mais de 25 
anos. Metodologias de Inteligência Artificial e Visão de Computador permitem aumentar a 
automatização destas inspeções, diminuir custos e libertar operadores especializados para 
outras tarefas.

  6. Best Retail & Distribution Project, melhor projeto de transformação digital no setor da 
Distribuição e Retalho: UCAS (Used Cars Analytics System), Grupo Salvador Caetano – O 
UCAS (Used Cars Analytics System) é um novo sistema que consolida todos os dados do 
negócio de usados nas diferentes dimensões (online e física), potenciando mais e melhor 
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negócio. Este sistema, assente numa arquitetura analítica de nova geração, com o uso de 
serviços cloud e conceito de big data, combina dados de diferentes sistemas, tais como: 
compras, stock, vendas, financiamento e retomas, complementados por dados de 
desempenho digital (“pegada digital”), leads e dados do mercado de usados. Esta 
combinação permitiu construir os alicerces de soluções inteligentes diferenciadores do 
ponto de vista do negócio, com especial destaque no “pricing intelligence”, suportado por 
algoritmos de data mining, automatiza a fixação do preço das viaturas publicadas na Digital 
Store e nos sites especializados nas vendas de usados.

  7. Best Healthcare Project, melhor projeto de transformação digital no setor da Saúde: LUSI, 
Lusíadas Saúde – Primeira Assistente Digital, a nível mundial, que efetua automaticamente e 
em total autonomia a marcação de consultas e exames. De forma a aumentar a capacidade 
de resposta e melhorar a experiência de cliente (redução de tempos de espera e maior 
conveniência para os utilizadores), é suportada por Inteligência Artificial, para interação de 
voz e escrita. Em 2021, foi iniciada a implementação da LUSI para, numa 1ª fase, proceder a 
marcação/desmarcação/remarcação de consultas/exames, e prestar informações várias 
(localização/horários/especialidades), que são habitualmente feitas vias omnicanal ou 
Contact Center, aproximando-a à experiência humana e tornando-a virtualmente ilimitada. A 
LUSI está a ser preparada outro tipo de pedidos de clientes, suportando as interações em 
mais canais (nomeadamente Mobile) e assegurando outras funções de proatividade, como 
interações para confirmação prévia de consultas, entrada em contextos clínicos como 
seguimento de patologia crónica, clinical pathways entre outros.

  
Digital Grand Awards | Categorias Especiais

  
 1. Best DigitalSustainability Initiative, a iniciativa de Transformação Digital com maior 
impacto sustentável: Energia Unida, Greenvolt Comunidades – A Greenvolt Comunidades é 
líder de mercado, nacional e internacional, na implementação de Comunidades de Energia, 
nomeadamente através de autoconsumo coletivo, contando com mais de 40 projetos de 
norte a sul do país, correspondendo a cerca de 22MWp. As Comunidades da Energia Unida 
permitem aos seus consumidores de eletricidade reduzir custos com energia renovável 
trazendo benefícios através da simplicidade de “turn-key“, incluindo o processo 
administrativo, comercial, gestão e O&M.

  2. Best Digital Transformation Project, o projeto de Transformação Digital com maior 
impacto: iziBizi, Mullennium BCP – Primeiro programa de faturação com conta bancária que 
funde o software de faturação e gestão Cloudware Business. Através de um programa de 
gestão atualizado, o empresário pode aceder em tempo real aos movimentos das contas, 
registar gastos, simplifica os pagamentos a fornecedores e colaboradores, acelera 
recebimentos de fornecedores, e processamento de salários.

  3. Best Digital Leader,a personalidade que mais se distinguiu na transformação digital no 
território nacional: Contra-almirante Gameiro Marques, Diretor-Geral do Gabinete Nacional 
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de Segurança.
 
Informação adicional sobre os projetos finalistas pode ser consultada no site da iniciativa: 
https://idcportugal.com/portugal-digital-awards-2022/vencedores/.
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HUMAN  Tue, 13 Dec 2022

Intelcia conquista o ouro nos Contact
Center World Awards
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Os Contact Center World Awards começaram há 17 anos e a sua missão é a partilha das 
melhores práticas do sector dos contact centers , a nível global. O formato de organização 
consiste em candidaturas a categorias corporativas ou pessoas, nas quais os candidatos 
realizam uma apresentação que é avaliada pelos seus pares e por um painel independente 
de juízes.

  
Depois de ganhar o ouro nas quatro categorias em que participou na edição destinada à 
região EMEA (Europa, Médio Oriente e África), que decorreu em Lisboa, de 6 a 9 de junho, a 
Intelcia Portugal voltou a reforçar o ouro, desta vez na competição mundial.

  
Representada nas categorias, Best Outbound Campaign (Ilídio Vieira), Best Sales Manager 
(Bruno Vidinha), Best Improvement Award | Training (Alexandre Ribeiro) e Best Technology 
Innovation (Roberto Santos), a empresa deu a conhecer o que de melhor se pratica no sector 
em Portugal.

  
Carla Marques, a chief executive officer (CEO) da Intelcia Portugal, partilhou na ocasião: 
«Marcos como este fazem a diferença, são fruto do trabalho incansável das nossas equipas. 
A Intelcia Portugal fez história com este reconhecimento suas nossas boas práticas de 
customer service a nível mundial. Não são apenas o Ilídio, o Bruno, o Alexandre e o Roberto 
que estão de parabéns, estão também todos os nossos colaboradores, que nos têm feito 
crescer e evoluir todos os dias, porque sem eles não teríamos atingido estes resultados.» ❉

https://www.human.pt/2022/12/13/intelcia-conquista-o-ouro-nos-contact-center-world-awards/
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mercado de trabalho para 2023
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As principais tendências do mercado de trabalho para quadros executivos em empresas de 
grande dimensão, mostram, no conjunto de 16 setores , o aumento da digitalização dos 
negócios, a mobilidade, novos métodos de trabalho, novas funções e a corrida por talentos.

  
A análise foi elaborada pela Michael Page. Aqui ficam os oito setores seguintes:

  
Logística

  
 Neste setor, observou-se um forte aumento na procura de profissionais de Logística e 
Supply Chain principalmente em setores industriais, retalho e construção, onde a procura 
destes profissionais é superior à oferta. Esta escassez de talento traduziu-se num aumento 
entre 5% e 8% dos salários em geral. Os perfis mais procurados são essencialmente de 
middle management, onde se destacam as funções de Customer Service, Supervisor de 
Logística, Responsável de Operações ou Comprador Sénior. Também as posições de Top 
Management cresceram em procura, nomeadamente: Diretor de Operações, Diretor de 
Logística, Diretor de Supply Chain e Diretor de Compras. Na área de Supply Chain, a função 
de Supply Chain Analyst pode auferir até 28 mil euros e um diretor de compras 
(Procurement Director) até 110 mil euros, enquanto na área de Logística, o plafond de 
remuneração máximo de 90 mil euros cabe ao cargo de Diretor.

  
Recursos Humanos

  
 Num período extremamente desafiante para todas as organizações, as equipas de Recursos 

https://lidermagazine.sapo.pt/estas-sao-as-principais-tendencias-do-mercado-de-trabalho-para-2023/
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Humanos foram decisivas para a reação, adaptação e desenvolvimento de estratégias de 
Gestão de Recursos Humanos, num curto espaço de tempo, e tiveram de reforçar a sua 
proximidade com os restantes departamentos. Relativamente aos candidatos, a tecnologia 
promoveu a procura de perfis transversais que contribuam com conhecimentos 
especializados como finanças, análises de dados e sistemas informáticos. Observou-se uma 
maior procura de perfis de HR Operations, destacando a importância de indicadores no 
setor de Recursos Humanos, através do desenvolvimento de KPIs, esquemas de Payroll, forte 
planeamento de C&B e controlo de custos. O pacote salarial continua a ser um fator 
importante, mas não decisivo. Outros benefícios como a cultura e clima organizacional, 
oportunidades de formação, desenvolvimento e crescimento, bem como o equilíbrio entre a 
vida pessoal e profissional são cada vez mais importantes na tomada de decisão. 
Relativamente à remuneração, nas grandes empresas e multinacionais, um diretor de RH 
pode auferir entre 49 mil a 84 mil euros.

  
Retail

  
 A retoma deste setor em 2022 foi surpreendente, destacando-se a competitividade e novas 
formas de trabalhar, quer a nível de ferramentas digitais como de logística. Se setores como 
a construção, bricolage, mobiliário, alimentar, desporto, entre outros, já tinham tido um ano 
bastante positivo em 2021, a grande surpresa foi no retalho especializado que, em algumas 
áreas, conseguiu obter recordes de vendas face a 2019.  Se no primeiro trimestre, a procura 
por novos perfis foi mais focada na vertente digital, nos trimestres seguintes observou-se um 
aumento da procura por perfis de operação, ou seja, vendedores e gestores de loja. Os 
candidatos procuram melhores condições salariais, mas também outras regalias, 
nomeadamente o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Nas funções com 
turnos rotativos, observa-se uma procura por funções com horários mais estáveis, nas 
funções de sede procuram-se projetos com possibilidade de trabalhar em modelo híbrido. A 
aposta na profissionalização tem levado à procura de profissionais com formação 
académica. Relativamente à remuneração, e observando-se um aumento salarial médio de 
5% para funções qualificadas, nas funções de Direção, a posição de Diretor Geral pode 
auferir até 160 mil euros e de Diretor de Marketing até 130 mil euros. Nas funções de 
Compras, o Retail Manager pode ganhar entre 42 e 63 mil euros, enquanto nas funções de 
Operações no retalho alimentar e especializado de grande dimensão, a remuneração 
máxima de 80 mil euros cabe ao Diretor Comercial de Retalho.

  
Shared Services Centres (SSC)

  
 Prevê-se que 2023 seja um ano muito interessante e desafiante no que diz respeito ao 
recrutamento neste setor. Os salários aumentaram significativamente, entre 10% e 15%, nos 
últimos anos nos mercados mais dinâmicos, sobretudo para cargos que exigem 
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competências linguísticas como alemão, francês e italiano, onde o aumento chegou aos 25% 
em alguns projetos. Observa-se um crescimento de CSCs já instalados, agora com funções e 
departamentos estratégicos (Plataforma de Controlo, Equipas de Melhoria e Automatização 
de Processos, etc.) e de novos players com responsabilidades de alto nível. Isso leva a uma 
grande transformação da indústria e a um aumento significativo dos salários em todos os 
níveis. A remuneração de um Manager (Head of SSC / Head of GBS) pode atingir os 154 mil 
euros, de Accounts Payable Manager até 56 mil euros, um Purchase-to-Pay Team Leader até 
120 mil euros, enquanto um especialista Purchase-to-Pay pode auferir cerca de 28 mil euros.

  
Customer Service

  
 Perfis dinâmicos e jovens, com licenciatura e domínio de línguas, sobretudo inglês 
(obrigatório), são os mais procurados. Por outro lado, os candidatos valorizam projetos que 
lhes permitam maior estabilidade, flexibilidade e condições salariais, onde possam adquirir 
novas competências e obter possibilidades de crescimento dentro das organizações. A 
crescente procura de perfis de customer service , é ainda justificada pela crescente aposta de 
empresas multinacionais em Portugal, que têm como referência salarial outros países com 
índices salariais superiores bem como pelo crescimento do setor do turismo que obriga as 
empresas portuguesas a prestar um serviço mais completo aos seus clientes. Acresce ainda 
o facto de Portugal ter vindo a posicionar-se como um hub para o atendimento bilingue de 
diversos países, tendência que aumentou em 2022. Os BPOs que até há pouco tempo 
mantinham os valores alinhados com o salário mínimo vêm-se obrigados a aumentar 
salários para conseguir reter talento, que são tão mais elevados quanto mais específicas ou 
técnicas as competências que procuram. Como referência, nas empresas de grande 
dimensão e multinacionais, um Customer Service Specialist pode ganhar até 18.200 euros 
por ano, um Operador de Backoffice (Países Nórdicos), até 28 mil euros e para a função de 
Contact Center Manager, o plafond máximo pode ir até aos 63 mil euros. Os salários na área 
aumentaram, de uma forma geral, 5% relativamente ao ano passado.

  
Sales & Marketing

  
 Na área Comercial, a procura recai na venda técnica e consultiva orientada para a satisfação 
e fidelização do cliente, enquanto nas equipas de marketing, com a ascensão dos dados, os 
skills analíticos e digitais são relevantes em qualquer indústria. No que diz respeito às 
lideranças, as empresas procuram num “Head of” ou diretor capaz de conciliar a estratégia e 
a operacionalização, com conhecimento das ferramentas e técnicas, além de saber gerir a 
equipa. Nas funções de marketing e comunicação generalistas, um Diretor de Marketing 
pode auferir até 85 mil euros e um Diretor de Comunicação 72 mil euros, enquanto nas 
funções ligadas ao marketing digital, o plafond máximo é de 110 mil euros para a função de 
Diretor de e-Commerce. Numa análise generalizada, em marketing digital e e-commerce, os 
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salários dos quadros executivos especializados em 2022 subiram 5,8%. Em Vendas, com 
oscilações consoante o setor e função, a média de subida salarial foi de 4,5%.

  
Secretarial & Business Support

  
 Seguindo a tendência do último ano, regista-se uma crescente especialização dos perfis que 
desempenham funções de Assessoria o que se traduz num aumento gradual dos pacotes 
remuneratórios destas funções. A procura de perfis dinâmicos e com competências de real 
suporte ao negócio, com background em áreas de formação como Direito, Gestão, Línguas e 
Literatura, é valorizada pelos empregadores, assim como a capacidade de trabalho de forma 
autónoma e o pensamento crítico. Tendo em conta que os perfis de suporte continuam a ser 
parte integrante de equipas multidisciplinares onde a riqueza de ideias é vista como uma 
grande mais-valia, a fluência em Idiomas continua a ser considerada um requisito chave. Em 
termos de remunerações, como exemplo, a função de Secretária de CEO e de Presidência 
pode auferir o valor de 46.200 euros por ano, seguindo-se a de Secretária de Administração 
com um máximo de 38 mil euros por ano. Os perfis qualificados nesta área registaram um 
aumento entre os 5% e os 10%.

  
Tax & Legal

  
 O regresso à normalidade em 2022 contribuiu para o extremo dinamismo do mercado de 
trabalho, onde a procura por perfis das Sociedades de Advogados aumentou rapidamente. 
Os perfis de Advogado mais procurados continuaram a ser aqueles com senioridade entre os 
2 e os 5 anos de experiência pós agregação. No seguimento do que já se verificou nos 
últimos dois anos, o volume elevado de pedidos por parte de empresas continuou a ser uma 
tendência, provavelmente com o objetivo de continuar a reduzir custos com a externalização 
de serviços. Ao contrário dos anos anteriores, a procura por perfis mais seniores (com mais 
de 5 anos pós agregação), por parte de Sociedades de Advogados, cresceu em determinadas 
áreas tais como Contencioso, Público, Corporate e M&A, Bancário e Financeiro, Regulatório e 
Concorrência, Fiscal e Imobiliário. No setor financeiro, a área de Compliance continua a ser 
um mercado interessante, e no que concerne às empresas multinacionais houve especial 
procura de perfis com experiência nas áreas de Corporate, Imobiliário, Proteção de Dados e 
Laboral. No que diz respeito à remuneração variável, a maioria das Sociedades manteve os 
valores, esforçando-se por se tornar mais criativa e competitiva em matéria de fringe 
benefits e possibilidade de flexibilidade no que toca a home office . Como exemplos de 
remuneração nas sociedades de advogados, um advogado associado com 4 a 7 anos pós 
agregação ronda os 35 mil euros, enquanto um advogado com 10 anos pode auferir até 78 
mil euros. O aumento significativo de salários ocorreu nas sociedades de pequena dimensão 
e no valor de entrada, com uma média de crescimento de 34%. ❉
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O Natal é uma das épocas mais esperadas do ano e para aproveitar este Natal da melhor 
maneira, a Engel & Völkers partilha três dicas para preparar a sua casa para a época festiva: 
Utilize luzes LED A luz é um …

  
O Sitel Group, empresa de referência em serviços de Customer Experience Management 
(CX), acaba de lançar um novo conceito no setor dos Contact Centers – os Sitel MAXHub –
centros onde os colaboradores vão poder  aprender, conectar-se, partilhar e ter novas 
experiências, graças …

  
Em 2018 o Website da Re/Max Portugal atingiu 24,1 milhões de visitas, uma média superior a 
2 milhões por mês, traduzidos em mais 265 mil contactos através da plataforma. O número 
representa um crescimento de 23% face a igual período …

  
A BmyGuest, empresa 100% portuguesa que se dedica tanto à promoção e gestão de 
imóveis como ao aluguer de curta duração, assume um posicionamento no mercado com 
grande foco e oferta para o segmento turismo e business... ❉

https://shoppingspirit.pt/category/casa-e-decoracao/imobiliarias/
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Sucursal portuguesa de multinacional de
Outsourcing vence ouro nos Contact
Center World Awards
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Depois de ganhar o ouro nas quatro categorias dos Contact Center World Awards em que 
participou na edição destinada à EMEA, que decorreu em Lisboa, de 6 a 9 de Junho, a Intelcia 
Portugal, voltou a reforçar o ouro, desta vez na competição mundial.

  
Representados nas categorias Best Outbound Campaign (Ilídio Vieira), Best Sales manager 
(Bruno Vidinha), Best Improvement Award | Training (Alexandre Ribeiro) e Best Technology 
Innovation (Roberto Santos) deram a conhecer o que de melhor se pratica no sector em 
Portugal.

  
«São marcos como este que fazem a diferença, são fruto do trabalho incansável das nossas 
equipas. A Intelcia Portugal fez história com este reconhecimento pelas nossas boas práticas 
de customer service a nível mundial. Não são apenas o Ilídio, o Bruno, o Alexandre e o 
Roberto que estão de parabéns, estão também todos os nossos colaboradores que nos têm 
feito crescer e evoluir todos os dias, porque sem eles não teríamos atingido estes 
resultados», referiu Carla Marques, CEO da Intelcia Portugal.

  
Os Contact Center World Awards começaram há 17 anos e a sua missão é a partilha das 
melhores práticas do sector dos contact centers, a nível global. O formato de organização 
consiste em candidaturas a categorias corporativas ou pessoas, nas quais os candidatos 
realizam uma apresentação que é avaliada pelos seus pares e por um painel independente 
de juízes.

https://hrportugal.sapo.pt/sucursal-portuguesa-de-multinacional-de-outsourcing-vence-ouro-nos-contact-center-world-awards/
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Contact Center do Grupo Altice Portugal
ganha ouro em prémios internacionais do
sector

FREQUENCY  Daily

OUTLET LANGUAGE  Portuguese

MUV  364,800

 MEDIA TYPE  Website

AVE  € 2,868

 OUTLET COUNTRY  Portugal

IMPRESSIONS  9,120

TAGS  Contact Centers

A Intelcia conquistou o ouro nos Contact Center World Awards, os prémios que destacam as 
empresas pelas melhores práticas no sector, a nível global.

  
Presente em Portugal desde 2018, a Intelcia é uma empresa de renome na área dos Contact 
Center, com mais de 20 anos de experiência no mercado global. A empresa foi reconhecida 
pelos Contact Center World Awards (CCWA), tendo vencido o ouro na competição mundial, 
depois de ter conquistado quatro destes prémios máximos nas categorias em que participou 
na edição para territórios EMEA , que decorreu em Lisboa, entre os dias 6 a 9 de junho.

  
Os prémios CCWA distinguem as empresas no sector há 17 anos a nível global, visando 
aquelas que têm as melhores práticas na área dos contact centers . Os prémios funcionam 
num sistema de candidaturas às suas diferentes categorias corporativas ou pessoas. Os 
candidatos fazem uma apresentação, que depois é avaliada tanto pelos seus pares, como 
um painel independente de juízes.

  
Ver artigo  

  
 A Intelcia distinguiu-se em quatro categorias, entre elas a Best Outbound Campaign 
entregue a Ilídio Vieira; Best Sales Manager que distinguiu Bruno Vidinha; Best Improvement 
Award/Training para Alexandre Riveiro; e Best Technology Innovation para Roberto Santos.

  

https://tek.sapo.pt/noticias/negocios/artigos/contact-center-do-grupo-altice-portugal-ganha-ouro-em-premios-internacionais-do-sector
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A empresa pertence ao grupo Altice Portugal, que detém 65% da empresa , num reforço de 
investimento na área do outsourcing, com foco no cliente e qualidade do serviço, 
considerando ser um dos pilares estratégicos e prioridades da operadora de 
telecomunicações . Depois do investimento, a Intelcia passou a ser o prestador preferencial 
dos serviços de atendimento ao cliente da Altice Portugal, mas mantando a sua atividade 
fora do ecossistema da empresa de telecomunicações, a qual com um portfólio robusto de 
clientes, nas áreas da tecnologia, telecomunicações e seguradoras.

  
Nas palavras de Carla Marques, CEO da Intelcia Portugal, a distinção nos prémios globais 
“são fruto do trabalho incansável das nossas equipas. A Intelcia Portugal fez história com 
este reconhecimento pelas nossas boas práticas de customer service a nível mundial . Não 
são apenas o Ilidio, o Bruno, o Alexandre e o Roberto que estão de parabéns, estão também 
todos os nossos colaboradores que nos têm feito crescer e evoluir todos os dias”. ❉
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Volume de negócios da Warpcom cresce
14% em 2022
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Nacional Notícias
 Volume de negócios da Warpcom cresce 14% em 2022

 No próximo ano, as apostas da tecnológica nacional passam pelas áreas de redes quânticas 
e infraestrutura, cibersegurança, contact centers com integração de inteligência artificial, 
colaboração. cloud, data center, smart cities e IoT.

 Publicado a
 Dez. 09, 2022 às 10:09 am

 A Warpcom anunciou, que apesar das adversidades do mercado e da situação geopolítica, 
registou uma facturação no ano fiscal de 2022 de 35 milhões de euros, que corresponde a 
um crescimento de 14% face ao período anterior.

 A empresa, que foi adquirida este ano pela Evolutio, aumentou o número de colaboradores 
em 10% para fazer face ao aumento do negócio e tem agora uma equipa constituída por 
cerca de 145 profissionais.

 Pedro Morão, CEO da Warpcom, explica que o bom desempenho se «deve sobretudo ao 
esforço de uma equipa

 competente e empenhada», mas também a uma «maior capacidade de actuação em termos 
do mercado ibérico e ao reforço das áreas de negócio como a dos contact centers e cloud» 
trazidas pela integração na tecnológica espanhola.

 O responsável destaca os motivos do sucesso: «Ganhámos projectos de dimensão em 
clientes do governo central, saúde, defesa e utilities, e entrámos em novos clientes do sector 
industrial e hoteleiro, o que é bem demonstrativo do nível de confiança que as organizações 
têm na nossa capacidade de entrega de serviços e soluções».

 No próximo ano, as apostas da tecnológica nacional para continuar a crescer passam pelas 

https://business-it.pt/2022/12/09/volume-de-negocios-da-warpcom-cresce-14-em-2022/
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áreas de redes quânticas e infraestrutura, cibersegurança, contact centers com integração de 
inteligência artificial, colaboração. cloud, data center, smart cities e IoT.
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Warpcom fatura 35 milhões de euros e
cresce 14%
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A Warpcom fechou o último ano fiscal com a faturação a crescer 14% face ao ano anterior, 
para os 35 milhões de euros. A empresa ibérica revelou com os resultados os objetivos para 
2023, ano em que quer concentrar esforços nas áreas das Redes e Virtualização, Redes 
Quânticas, Cibersegurança, Contact Centers com Inteligência Artificial e Machine Learning, 
Smart Cities e IoT.

  
Ainda no que se refere ao ano já terminado, a Warpcom sublinha o impacto da aquisição 
recente da empresa pela Evolution, uma empresa espanhola de integração de serviços cloud, 
que terá vindo trazer uma maior capacidade de atuação em termos do mercado ibérico.

  
Pedro Morão, CEO da Warpcom, refere ainda que isso também permitiu reforçar a aposta da 
empresa em áreas de negócio como a dos Contact Centers e Cloud. «Ganhámos projetos de 
dimensão em clientes do Governo Central, Saúde, Defesa e Utilities, e entrámos em novos 
clientes do setor Industrial e Hoteleiro».

  
No último ano, a empresa aumentou a equipa em 10%, para fazer face ao crescimento do 
negócio e passou a contar com 145 colaboradores, que em Portugal se distribuem entre 
Lisboa, Porto, Faro e Funchal.

https://www.ntech.news/warpcom-fatura-35-milhoes-de-euros-e-cresce-14/
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A crescente digitalização dos contact centers leva que o ato de testar ganhe uma importância 
cada vez maior.  O mercado do software para o setor nunca foi tão dinâmico: multiplicam-se 
as soluções que abordam aspetos como  os tempos de espera, qualidade de voz, 
reconhecimento de voz, IVR, entre outros. Um artigo do DestinationCRM explica porque é 
que neste contexto é tão importante testar.

  
A atividade de testagem tem de ser frequente. Só assim podem os problemas ser detetados 
mais rapidamente antes de se tornarem maiores. De acordo com a empresa de testes Cyara, 
um problema pode custar entre 5,75 dólares (5,48 euros) e 11.75 dólares (11,20 euros) por 
chamada.

  
“Embora possa ser dispendioso implementar soluções de serviço abrangentes nos seus 
vários canais de clientes, essas soluções não estão completas sem testes automatizados”, diz 
a Cyara no blog da empresa. “Na verdade, se ficarmos a meio do caminho ao implementar o 
sistema, podemos acabar com aumentos de lucro muito mais baixos do que tinhas planeado 
e ter muitos clientes frustrados nas mãos.”

  
Uma solução pode passar também pela implementação de programas de teste automático. 
“Existem várias soluções de teste por aí”, diz o senior director analyst no Customer Service 
and Support Practice da Gartner, John Quagliett. Escolher a melhor solução resume-se ao 
que as empresas querem testar.

  
Algumas poderão querer uma solução para simplesmente ver se as transferências entre 

https://www.callcentermagazine.net/contact-centers/testar-testar-importante/
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canais ocorrem como esperado, enquanto outros vão querer testes de aplicação, testes de 
resposta de voz interativas completas (IVR), testes de monitorização da experiência do 
cliente, explica.

  
Os testes não devem também ser só limitados aos canais voz. Com o aumento da utilização 
de vários canais, cresce a necessidade de testes em todos esses canais.

  
Muitas empresas precisam de modernizar os seus sistemas para lidar adequadamente com 
jornadas do cliente multi-canais, diz John Quagliett, notando que uma única interação com o 
cliente pode envolver múltiplos contactos e 3,5 canais.

  
84% dos consumidores começam a sua jornada no telefone, e 86% dessas jornadas 
terminam lá, mas outros canais são frequentemente usados pelo meio. 54% dos clientes 
usam chatbots atualmente, e 65% acham que vão usar chatbots nos próximos cinco anos.

  
À medida que os clientes se movem entre canais, garantir transferências adequadas, 
incluindo encaminhamento de identidades do cliente, autorizações prévias, e o motivo do 
contacto, é fundamental. Os testes para essas capacidades são urgentes, de acordo com a 
Cyara, que observa as seguintes dinâmicas de mercado:

  
 * As falhas do CX são mais propensas a ocorrer quando os clientes cruzam canais;

  * Os clientes esperam que as empresas os vejam de forma holisticamente, apesar de terem 
interagido através de vários canais;

  * É provável que os clientes que vêm a canais de serviço assistido (web chat ou chamada) 
não possam obter a sua transação em self-service;

  * A tolerância do cliente para o CX mau é baixa;
  * Os operadores estão sob pressão para resolver problemas com o cliente em tempo real, 

exigindo acesso imediato aos dados dos clientes em tempo real.
  

O desafio para os contact center é garantir uma experiência perfeita ao cliente ao longo de 
todas as jornadas omnicanais. Embora estas jornadas possam ser elegantemente projetadas 
e impulsionadas por tecnologias complexas, o serviço deve ser completamente testado para 
garantir que as jornadas fluem como projetado. Isto é importante antes de lançar qualquer 
serviço, mas é igualmente importante em toda a implementação para garantir que as 
ligações não se avariam ou as capacidades não se degradam à medida que o tempo passa.

  
John Quagliett prevê que no próximo ano as empresas vão continuar a procurar soluções de 
teste que seguem a jornada do cliente desde o início ao fim.
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O setor dos contact center é um dos mais expostos ao stresse. No ano passado, 96% dos 
operadores semanalmente foram expostos a este tipo de situações. Aliado a este facto, 
Portugal é o segundo país europeu com maior prevalência de problemas de saúde mental.

  
Com um em cada cinco portugueses a ter um problema de saúde psicológica, a psicóloga 
Teresa Espassandim elencou vários sinais de alerta que o setor dos contact centers deve 
estar atento. Saiba que existem sete hábitos que protegem, como o sono, a alimentação e o 
lazer.  Conheça também algumas técnicas de promoção de uma boa saúde mental, algumas 
que começam no próprio ambiente de trabalho, no vídeo:

  
A psicóloga frisou ainda a existência de ferramentas gratuitas para obter apoio, como a 
Linha SNS 24 e o portal https://eusinto.me/.

https://www.callcentermagazine.net/contact-centers/saude-contact-centers/
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Warpcom cresce 14% para os 35 milhões de euros
 Publicado por Smart Cities Network | Dez 6, 2022 | Smart Cities Network

 A Warpcom, empresa de TIC ibérica, acaba de anunciar que alcançou um volume de 
negócios de 35 milhões de euros no ano fiscal de 2022, que corresponde a um crescimento 
de 14% face ao período anterior. Para fazer face a este aumento, tem vindo a investir no 
reforço de competências dos colaboradores e na dimensão das equipas de consultoria e 
integração tecnológica. A Warpcom é hoje constituída por cerca de 145 colaboradores.

 Apesar de todos os constrangimentos relacionados com a escassez de componentes 
eletrónicos, a disrupção das cadeias logísticas e a situação geopolítica, a tecnológica atingiu 
um crescimento significativo que, de acordo com Pedro Morão, CEO da Warpcom, “deve-se 
sobretudo ao esforço de uma equipa competente e empenhada”.

 A recente aquisição da Warpcom pela Evolutio, uma das maiores empresas espanholas de 
integração de serviços cloud, veio trazer uma maior capacidade de atuação em termos do 
mercado ibérico e reforçou áreas de negócio como a dos Contact Centers e Cloud.
“Ganhámos projetos de dimensão em clientes do Governo Central, Saúde, Defesa e Utilities, 
e entrámos em novos clientes do setor Industrial e Hoteleiro, o que é bem demonstrativo do 
nível de confiança que as organizações têm na nossa capacidade de entrega de serviços e 
soluções”, esclarece o responsável.

 Em 2023, a empresa vai manter a aposta em áreas de inovação que permitam continuar a 
crescer de forma sustentada, indo ao encontro de requisitos cada vez mais sofisticados dos 
clientes, como são as Redes e a sua virtualização (SDN), a Segurança Quântica, a Ciber 
Resiliência para acompanhar as ameaças e a regulamentação, os Contact Centers 
incorporando Inteligência Artificial e Machine Learning, as Smart Cities & IoT, o Route to 

https://smart-cities.pt/smn/warpcom-cresce14-iberia1/
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Cloud e os Serviços Geridos.
Leia também

 A digitalização da rede de distribuição de água
 “A qualificação dos nossos colaboradores continuará a ser um dos vértices mais relevantes 

da nossa estratégia, não só como fator de valorização das pessoas, como também para dar 
resposta a uma evolução tecnológica galopante”, adianta Pedro Morão.

 Em 2023, a Warpcom prevê continuar a crescer de forma significativa, com ofertas 
estruturadas nas áreas de Cibersegurança, Infraestrutura de rede, Colaboração e Contact 
Centers e Data Center e Cloud. Tudo isto aliando a oferta de serviços ao universo de 
parceiros tecnológicos de topo, com quem a empresa trabalha de forma próxima e 
coordenada.

 O texto acima é da responsabilidade da entidade em questão ( fonte ), com as devidas 
adaptações.

 Partilhe:
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Faturação da Warpcom sobe 14% para 35
milhões de euros

FREQUENCY  Daily

OUTLET LANGUAGE  Portuguese

MUV  333,240

 MEDIA TYPE  Website

AVE  € 2,621

 OUTLET COUNTRY  Portugal

IMPRESSIONS  8,331

TAGS  Contact Centers

O volume de negócios da empresa de tecnologia portuguesa, adquirida no ano passado pela 
espanhola Evolutio, aumentou a dois dígitos em comparação com o ano fiscal anterior.

  
A Warpcom fechou o ano fiscal de 2022 com um volume de negócios de 35 milhões de euros, 
o que corresponde a um crescimento de 14% em relação ao ano passado. “Deve-se 
sobretudo ao esforço de uma equipa competente e empenhada”, comentou o CEO da 
Warpcom sobre os resultados financeiros divulgados esta semana.

  
Para Pedro Morão, a recente aquisição da empresa pela espanhola Evolutio, em novembro 
de 2021, também trouxe mais capacidade de atuação na Península Ibérica e reforçou as 
áreas de negócio de contact centers e cloud .

  
“Ganhámos projetos de dimensão em clientes do governo central, saúde, defesa e utilities , e 
entrámos em novos clientes do sector industrial e hoteleiro, o que é bem demonstrativo do 
nível de confiança que as organizações têm na nossa capacidade de entrega de serviços e 
soluções”, assinala Pedro Morão.

  
A empresa com sede no Alfrapark, na Amadora (Lisboa), conta atualmente com 145 
trabalhadores. “A qualificação dos nossos colaboradores continuará a ser um dos vértices 
mais relevantes da nossa estratégia, não só como fator de valorização das pessoas, como 
também para dar resposta a uma evolução tecnológica galopante”, diz o CEO, Pedro Morão.

  
Em 2023, a Warpcom informa que irá manter a aposta em áreas de inovação que permitam 

https://jornaleconomico.pt/noticias/faturacao-da-warpcom-sobe-14-para-35-milhoes-de-euros-968964
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que o negócio continue a crescer de forma sustentada, nomeadamente em redes e 
virtualização (SDN), segurança quântica, a ciberresiliência, centros de contacto equipados 
com machine learning (Inteligência Artificial), smart cities (cidades inteligentes), Internet das 
Coisas (IoT,) cloud e serviços geridos. ❉
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Warpcom cresce 14% para os 35 milhões de
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A Warpcom, empresa de TIC ibérica, acaba de anunciar que alcançou um volume de 
negócios de 35 milhões de euros no ano fiscal de 2022, que corresponde a um crescimento 
de 14% face ao período anterior. Para fazer face a este aumento, tem vindo a investir no 
reforço de competências dos colaboradores e na dimensão das equipas de consultoria e 
integração tecnológica. A Warpcom é hoje constituída por cerca de 145 colaboradores.

  
Apesar de todos os constrangimentos relacionados com a escassez de componentes 
eletrónicos, a disrupção das cadeias logísticas e a situação geopolítica, a tecnológica atingiu 
um crescimento significativo que, de acordo com Pedro Morão, CEO da Warpcom “Deve-se 
sobretudo ao esforço de uma equipa competente e empenhada”.

  
A recente aquisição da Warpcom pela Evolutio, uma das maiores empresas espanholas de 
integração de serviços cloud, veio trazer uma maior capacidade de atuação em termos do 
mercado ibérico e reforçou áreas de negócio como a dos Contact Centers e Cloud.
 
“Ganhámos projetos de dimensão em clientes do Governo Central, Saúde, Defesa e Utilities, 
e entrámos em novos clientes do setor Industrial e Hoteleiro, o que é bem demonstrativo do 
nível de confiança que as organizações têm na nossa capacidade de entrega de serviços e 
soluções”, esclarece o responsável.

  
Em 2023, a empresa vai manter a aposta em áreas de inovação que permitam continuar a 

https://creativenews.pt/2022/12/06/warpcom-cresce-14-para-os-35-milhoes-de-euros/
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crescer de forma sustentada, indo ao encontro de requisitos cada vez mais sofisticados dos 
clientes, como são as Redes e a sua virtualização (SDN), a Segurança Quântica, a Ciber 
Resiliência para acompanhar as ameaças e a regulamentação, os Contact Centers 
incorporando Inteligência Artificial e Machine Learning, as Smart Cities & IoT, o Route to 
Cloud e os Serviços Geridos.

  
“A qualificação dos nossos colaboradores continuará a ser um dos vértices mais relevantes 
da nossa estratégia, não só como fator de valorização das pessoas, como também para dar 
resposta a uma evolução tecnológica galopante”, adianta Pedro Morão.

  
Em 2023, a Warpcom prevê continuar a crescer de forma significativa, com ofertas 
estruturadas nas áreas de Cibersegurança, Infraestrutura de rede, Colaboração e Contact 
Centers e Data Center e Cloud. Tudo isto aliando a oferta de serviços ao universo de 
parceiros tecnológicos de topo, com quem a empresa trabalha de forma próxima e 
coordenada.
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A Warpcom anunciou que alcançou um volume de negócios de 35 milhões de euros no ano 
fiscal de 2022, um crescimento de 14% face ao período anterior. A empresa afirma, em 
comunicado, que tem vindo a investir no reforço de competências dos colaboradores e na 
dimensão das equipas de consultoria e integração tecnológica.

  
Apesar de todos os constrangimentos relacionados com a escassez de componentes, a 
disrupção das cadeias de valor e a atual situação geopolítica, a tecnológica atingiu um 
crescimento que, de acordo com Pedro Morão, CEO da Warpcom, de deve, “ sobretudo, ao 
esforço de uma equipa competente e empenhada ”.

  
É de notar a recente aquisição da Warpcom pela Evolutio, que aumentou a área e capacidade 
de atuação da empresa no mercado ibérico e reforçou áreas de negócio como a dos contact 
centers e cloud. “ Ganhámos projetos de dimensão em clientes do Governo Central, Saúde, 
Defesa e Utilities, e entrámos em novos clientes do setor Industrial e Hoteleiro, o que é bem 
demonstrativo do nível de confiança que as organizações têm na nossa capacidade de 
entrega de serviços e soluções ”, acrescenta o responsável.

  
Em 2023, a empresa vai manter a aposta em áreas de inovação, como redes e virtualização 
(SDN), segurança quântica, ciber-resiliência, contact centers incorporando inteligência 
artificial e machine learning, smart cities & IoT, route to cloud e os serviços geridos.

  
“ A qualificação dos nossos colaboradores continuará a ser um dos vértices mais relevantes 

https://www.itchannel.pt/news/negocios/warpcom-termina-2022-em-fase-de-crescimento
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da nossa estratégia, não só como fator de valorização das pessoas, como também para dar 
resposta a uma evolução tecnológica galopante ”, refere Pedro Morão. ❉
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Sitel Group distinguido com 3 prémios no
European Contact Centre & Customer
Service Awards 2022
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O Sitel Group foi distinguido na cerimónia de entrega dos Prémios European Contact Centre 
& Customer Service Awards 2022 (ECCCSA), em 3 categorias diferentes.

  
Um dos maiores destaques desta cerimónia foi para a Sitel Portugal, vencedora de dois 
importantes prémios: o Silver Award na categoria de “Most Effective Automation 
Implementation” e o Bronze Award na “Best Supporting Team (Customer) – Compliance 
Team”. Já a Sitel Espanha foi, também, premiada com o Silver Award na categoria “Best New 
Contact Center”.

  
Os ECCCSA Awards 2022 são o maior programa de prémios na indústria dos serviços de 
apoio ao cliente e reconhecem as organizações europeias que se distinguem pela forma 
como prestam serviços de excelência aos seus clientes. Nesta sua 22ª edição, o programa 
contou com a participação de empresas de 32 países.

  
A propósito desta distinção, Benedita Miranda, General Manager Multilingual Region de 
Portugal, Itália, Grécia e Espanha, Bulgária, Egito, Roménia e Hungria, refere “estamos muito 
orgulhosos por receber estes Prémios do ECCCSA. Estas distinções são o reconhecimento da 
nossa estratégia de diferenciação e foco em serviços de elevada complexidade e qualidade e, 
especialmente, do empenho e da dedicação que a equipa da Sitel coloca todos os dias no 
seu trabalho. O nosso sucesso é o sucesso dos nossos colaboradores que são 
extraordinários e, naturalmente, é também o sucesso dos nossos clientes. É um orgulho 

https://executivedigest.sapo.pt/sitel-group-distinguido-com-3-premios-no-european-contact-centre-customer-service-awards-2022/
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trabalhar para um portefólio de clientes de excelência como o nosso, com grandes marcas 
globais, líderes nas suas diferentes indústrias”.
 
Presente em Portugal desde 1999, a Sitel emprega atualmente cerca de 4000 colaboradores 
e conta com três Hubs, um no Porto e dois em Lisboa. A sua carteira de clientes reúne 
marcas reconhecidas a nível mundial de diversas áreas como as tecnologias, viagens e 
turismo, financeira, eletrónica, automóvel, banca e software oferecendo recursos 
abrangentes de serviço ao cliente e soluções multicanal. ❉
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As vantagens do teletrabalho: um dos
maiores benefícios ao alcance dos call
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O teletrabalho é uma das tendências laborais mais prevalecentes durante anos no 
estrangeiro. Nos Estados Unidos da América, mesmo antes de sermos surpreendidos pela 
pandemia, já um em cada seis empregados trabalhava remotamente.

  
Também em Portugal, algumas empresas já tinham começado a testar esse modelo. Mas 
essa tendência acelerou consideravelmente devido à pandemia, com imensas empresas a 
sentirem-se forçadas a adotar o regime de teletrabalho.

  
Um dos grandes benefícios dos call centers, tais como os que prestam serviços de Apoio ao 
Cliente , é exatamente a facilidade com que conseguem implementar esse modelo de 
teletrabalho, possibilitando assim um enorme leque de vantagens aos seus colaboradores.

  
Melhoria da saúde mental

  
Uma grande parte dos colaboradores que trabalham em regime de teletrabalho, assumem 
sentirem-se mais equilibrados emocionalmente.

  
Ao trabalhar a partir de casa, o trabalhador tem menos momentos de stress e, apesar de 
nem sempre ser recomendado, pode manter-se de pijama o dia todo ou fazer uma pequena 
pausa para cozinhar e regar as plantas.

  

https://viva-porto.pt/as-vantagens-do-teletrabalho-um-dos-maiores-beneficios-ao-alcance-dos-call-centers/
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Menos distrações e maior produtividade
 
Pode ser agradável estar no local de trabalho, nomeadamente num call center, a socializar 
com os colegas, mas o ruído de fundo, os telefones a tocar e outros incómodos, fazem com 
que seja bastante difícil manter a concentração nas tarefas que lhe foram incutidas.

  
Estudos indicam que a maioria das pessoas que comunicam remotamente, têm menos 
distrações e sentem que trabalham de forma mais eficiente.

  
Ao estabelecer como local de trabalho, a sua casa, biblioteca ou outro local calmo à sua 
escolha, consegue concentrar-se mais facilmente e por mais tempo, evitando as distrações 
do escritório.

  
Capacidade de personalizar o trabalho

  
É muito importante poder fazer a sua própria agenda e ser capaz de adaptar o seu trabalho 
exatamente como deseja.

  
Somos todos diferentes e as nossas necessidades variam. Algumas pessoas sentem-se mais 
inspiradas à noite e outras de manhã cedo. Por conseguinte, temos um melhor desempenho 
quando podemos equilibrar o nosso trabalho com a nossa vida pessoal. Podemos querer 
fazer uma pausa para fazer uma refeição com a nossa família, trabalhar ao lado do nosso 
parceiro ou ao ar livre.

  
Afinal, as empresas que implementam o teletrabalho, têm uma taxa de desgaste dos 
funcionários inferior à das empresas que não o fazem.

  
O teletrabalho é amigo do meio ambiente

  
Ao reduzir as suas deslocações de e para o escritório, reduz a sua pegada energética. A nível 
mundial, muitas das emissões de dióxido de carbono são causadas por essas deslocações.

  
Estima-se que se os trabalhadores trabalhassem metade do dia em casa, reduzir-se-iam os 
poluentes como se tivéssemos plantado quase 100 milhões de árvores.

  
Além disso, uma empresa que implementa teletrabalho pode reduzir os custos de 
construção de infraestruturas, climatização e as suas equipas tornam-se mais flexíveis para 
trabalhar a partir de qualquer lugar.

  
Por fim, uma vantagem muito interessante é que a empresa pode encontrar potenciais 
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empregados em qualquer parte do mundo. Ou seja, pode escolher a pessoa mais adequada 
sem restrições geográficas.

  
Para a sociedade em geral, além de proteger a saúde pública, o teletrabalho aumenta as 
oportunidades de emprego para diferentes grupos sociais, como pessoas com deficiência, as 
jovens mães e pessoas que moram em zonas mais remotas.

  
Artigo patrocinado ❉
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A comercializadora Goldenergy é da opinião de que a oferta de eletricidade verde já não 
deve ser um diferencial, mas um compromisso das empresas com a sustentabilidade .

  
De facto, cada vez mais comercializadoras têm incluído fontes renováveis de eletricidade, 
além do gás natural, na sua oferta para empresas e particulares. Não é por acaso que a 
previsão é de que Portugal atinja a meta de energias renováveis 4 anos antes do previsto 
pelo Plano Nacional de Energia e Clima 2030.

  
Mas tão importante como o compromisso com a sustentabilidade é o compromisso com os 
consumidores. Afinal, a sustentabilidade é uma forma indireta de cuidado com o 
consumidor , mas só isso não é suficiente.

  
Na opinião da Goldenergy , cuidar do cliente é essencial para a manutenção do seu negócio 
e para a realização da sua missão. Mas e a opinião dos clientes sobre a Goldenergy , qual 
será?

  
Apresentamos abaixo algumas das opiniões sobre a Goldenergy extraídas dos principais 
canais de comunicação com a empresa na internet.

  
Opiniões sobre a Goldenergy

  
 Assim como para qualquer negócio, há sempre boas e más opiniões publicadas por antigos, 
potenciais e atuais clientes em canais como as redes sociais e perfis das empresas nos 

http://www.gazetadointerior.pt/noticias/ano-2022/1769-11-30/vidapub/goldenergy-opinioes-sobre-a-melhor-energia-sustentavel-do-mercado.aspx
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motores de pesquisa.
 
Apresentamos as principais opiniões sobre a Goldenergy nestas plataformas.

  
“ Atendimento 5 estrelas! Rápidos a responder e a resolver a questão do cliente! ” – via 
Facebook

  
“ Sou cliente há vários anos e estou contente com o serviço, espero continuar. ” – via 
Facebook

  
“ Grato por nos fazerem a nós clientes como parte da família. ” – via Instagram

  
“ No início do contrato fui bem atendido. Até agora não tive necessidade de solicitar os 
vossos serviços. Mas estou até ao momento muito satisfeito. ” – via Instagram

  
“ Funcionário com experiência e com grande eficiência, muito bom. Goldenergy tem preços 
bons, não tenho razão de queixa. Recomendo, bem hajam " – via Google MyBusiness

  
“ Já fui cliente de todas as demais empresas e a Goldenergy é seguramente uma das poucas 
que satisfaz os meus interesses. Continuo a manter a confiança e recomendo! ” – via Google 
MyBusiness

  
E se restam dúvidas sobre a veracidade das opiniões dos clientes da Goldenergy , os prémios 
conquistados pela empresa falam por si.

  
Em 2020 a Goldenergy foi premiada com os Troféus Call Center , sendo distinguida na 
categoria de Qualidade no Serviço de Atendimento nas Redes Sociais e na categoria 
Qualidade no Serviço Telefónico (até 50 posições). Em 2022, a empresa foi premiada 
novamente, desta vez nas categorias de Atendimento nas Redes Sociais e Atendimento em 
Língua Estrangeira .

  
Por outro lado, também em 2022, a APCC - Associação Portuguesa de Contact Center , 
concedeu à colaboradora Inês Monteiro o segundo lugar nos Prémios Fortius para "Melhor 
Agente de Call Center" .

  
Por fim, em 2021 e em 2022, a Goldenergy ganhou o Prémio Escolha do Consumidor na 
categoria Energias 100% Renováveis .

  
A energia sustentável da Goldenergy e o seu atendimento ao cliente de excelência não 
param de lhe garantir popularidade e reconhecimento entre os consumidores e instituições 
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com renome no mercado.
 
Goldenergy: eletricidade 100% verde, painéis solares e gás natural

  
 A defesa da sustentabilidade é um valor de base para a comercializadora, que apenas 
fornece eletricidade de fontes amigas do ambiente e gás natural.

  
Com um dos preços mais competitivos do mercado liberalizado, a Goldenergy garante que a 
sua eletricidade provém de fontes como o sol, o vento e a água . E para que cada vez mais 
pessoas possam poupar nas faturas ao produzir a própria eletricidade, a Goldenergy 
também comercializa painéis solares de última geração e com muitas vantagens:

  
Que tal tornar-se cliente e partilhar das boas opiniões sobre a Goldenergy assim como 
milhares de portugueses? Contrate a sua eletricidade 100% verde, o gás natural ou solicite já 
os seus painéis solares . Pode fazer tudo pelo site da empresa ou ligar para o 800 501 070 .

  
Adira já à Goldenergy e comece a mudar o futuro a partir das boas escolhas de hoje! ❉


