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INTRODUÇÃO 
 
 
O ano de 2022 foi marcado por duas tendências contrastantes. 
 
Por um lado, foi o primeiro ano em que a Sociedade e a Economia se libertaram 
da maior parte das condicionantes que o Covid 19 representou para os anos de 
2020 e 2021. Por outro lado, o flagelo da guerra voltou a assolar a Europa, com 
marcadas consequências negativas nos custos da energia e, por arrasto, com 
uma crescente inflação, a níveis que se desconheciam há décadas. 
 
A Indústria dos Contact Centers revelaram a sua reconhecida resiliência, 
mantendo uma trajetória de crescimento do volume de atividade, ainda que, 
naturalmente, bem mais discreta que a taxa de crescimento superior a 50% do 
período 2019/2021. 
 
Para a APCC, este ano trouxe um retorno à normalidade das suas atividades, com 
um enorme aumento do maior número de solicitações feitas pelos Associados, 
designadamente no apoio às suas iniciativas. 
 
A APCC continuou a manter um contacto permanente com os seus Associados, 
divulgando toda a informação relevante para o Setor e dando também 
divulgação às suas iniciativas e sucessos. 
 
 
 
 
 
ESTUDOS E PROJETOS 
 
 
A edição de 2022 do Estudo de Estudo de Caracterização e Benchmarking da 
Atividade de Contact Centers em Portugal teve a sua divulgação em maio, 
durante a 19ª Conferência Internacional, ficando disponível no site da APCC, em 
versão portuguesa e na sua tradução em inglês.  
 
É com muita satisfação que conseguimos exceder em 14,6% as 912 linhas 
participantes da edição de 2021, atingindo-se o número 1.068 linhas de 
atendimento. Tal ficou a dever-se em larga medida à disponibilidade das 
Empresas que responderam ao inquérito de recolha de informação, o que se 
assinala e muito se agradece. 
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A representatividade da amostra constituída pelas operações respondentes, foi 
também reforçada, situando-se sobre os 50% do universo total de Empresas do 
Setor, o que confere ao nosso Estudo uma importância indesmentível para quem 
quer conhecer em detalhe o Setor de Contact Centers em Portugal, através dos 
seus principais indicadores. 
 
Repetindo a iniciativa de anos anteriores, a APCC divulgou os dados da Central 
de Balanços do Banco de Portugal, para o nosso Setor, fonte importante de 
informação, designadamente financeira, ainda que restrita ao conjunto das 
Empresas de Outsourcing que se identificam com o CAE 82200. 
 
As auditorias para atribuição do Selo da Qualidade APCC, bem como as visitas 
anuais de acompanhamento das certificações trienais atribuídas, voltaram a 
realizar-se em condições de total normalidade, sem as condicionantes que foram 
impostas pela pandemia nos dois anos anteriores, ainda que com as adaptações 
metodológicas necessárias ao controlo de algumas operações em teletrabalho. 
 
Em cada visita anual foram atualizados os dados sobre KPI’s que são essenciais 
para a atribuição dos APCC Best Awards. 
 
Para além de obterem o Selo da Qualidade, comprovativo do elevado nível de 
desempenho das suas Operações, as Empresas certificadas puderam definir 
planos de melhoria com base nos conjuntos de recomendações apresentadas 
nos relatórios de auditoria. 
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NÚMERO DE ASSOCIADOS 
 
 
A representatividade de uma Associação expressa-se pelo número dos seus 
Associados e a sua vitalidade revela-se no seu crescimento. 
 
Para a APCC, a angariação de novos Associados tem sido uma preocupação 
permanente e um objetivo fulcral para os seus Serviços. O crescimento nos anos 
mais recentes foi muito significativo, mesmo considerando as dificuldades 
decorrentes da pandemia, nos anos de 2020 e 2021. 
 
Deste modo, atingido o número de 109 Associados, a taxa de crescimento 
relativamente a 2019 foi de 20%. Para uma Associação ainda jovem, que 
completará 20 anos de existência em 2024, a manutenção de um crescimento 
sustentado da sua base associativa é de capital importância. Numa visão mais 
alargada, a taxa de crescimento desde 2014 foi de 153%. 
 

 
 
 
   
 
IMAGEM DO SETOR 
 

A defesa da imagem e do prestígio do nosso Setor, da sua importância para a 
Economia, para o Emprego e para o sucesso do desempenho das Empresas que 
serve, mantém-se como um dos eixos prioritários de ação da APCC. 

Não passou, por decerto despercebido a todos os que acompanham a atividade 
da APCC, o número de presenças nos Órgãos de informação, que ultrapassou 
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todos os valores verificados em anos anteriores, com 247 notícias. O valor mais 
alto alcançado anteriormente tinha sido de 116 em 2019. 

 

De notar que estas notícias saíram não apenas nas publicações especializadas do 
nosso Setor, mas em Órgãos como a SIC Notícias, a CMTV, a TSF, o Diário de 
Notícias, o Jornal de Notícias, o Correio da Manhã, O Jornal Económico, o Jornal 
de Negócios, o Observador e o Dinheiro Vivo, como exemplos. 

Também se terá percebido o aumento da presença nas redes sociais, com 
destaque para o Linkedin, numa presença quase diária. 

Em 2022 foram produzidas 10 press releases, sempre que ocorreram eventos ou 
circunstâncias relevantes para o Setor. 

Para além da presença, para o exterior, nos Órgãos de Informação, a APCC 
continuou a manter contacto com os seus Associados e com o Setor, através do 
seu site, permanentemente atualizado, e da edição mensal das Newsletters. 
Manteve-se a prática de comunicar também por e-mail com os Associados, 
sempre que as circunstâncias o justificaram.  

 

INICIATIVAS 
 

2022 foi para a APCC o retomar de um conjunto de atividades, em número e em 
modo, na linha do que era habitual até 2019, dando pleno cumprimento aos 
compromissos assumidos no Plano de Atividades para 2022, aprovado na 
Assembleia Geral. 
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• Conferências APCC 

 
A 19ª Conferência Internacional da APCC realizou-se em maio de 2022, tendo 
contado com o maior número de presenças de sempre: 560. 
 
A qualidade do evento e o interesse despertado reflete-se no grau de satisfação 
dos participantes, que atingiu os 95,4%. 
 
O local de realização voltou a ser o Centro de Congressos do Estoril e o Hotel 
Palácio. 
 
O tema escolhido foi “People Are Our Core to Success” e contámos com 
intervenções de Oradores de grande mérito, que prenderam a atenção dos 
participantes. 
 
De destacar a intervenção de Paulo Portas, sobre as perspetivas de evolução da 
Economia Portuguesa. 
 
Presidiram à abertura da Conferência o Dr. Miguel Major, em representação do 
Presidente da Câmara Municipal de Cascais e ao encerramento a Engª Rita 
Marques, Secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, em 
representação do Ministro da Economia e do Mar.  
 

 
 
Foi possível voltar a realizar a Conferência APCC Porto, no dia 26 de outubro, no 
Porto Palácio Hotel. O tema escolhido foi “The Contact Center Industry in 
Portugal: Plunging Into the Future – Nearshoring and Modernity”. 
 
O regresso da Conferência ao Norte foi um imenso sucesso, quer no número 
record de 347 participantes, quer na qualidade das intervenções apresentadas 
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pelos Oradores nacionais e internacionais convidados, muito centradas na 
temática do nearshoring. 
 
De destacar as excelentes intervenções do Prof. Jonathan Wilson, da Regent’s 
University de Londres e de Inês Veloso, Global Digital Marketing da Randstad e 
Book Autor. 
 
A satisfação dos participantes expressa-se no resultado do inquérito efetuado, 
que foi de 97% de avaliações positivas. 
 

 
 
Presidiram à abertura o Dr. Pedro Miranda, Presidente da Direção e ao 
Encerramento a Engª Rita Marques, Secretária de Estado do Turismo, Comércio 
e Serviços, em representação do Ministro da Economia. 
 

• Webinares APCC. 

Com a retoma de atividades presenciais, a APCC priorizou a participação 
em eventos temáticos em colaboração com os seus Associados. 

Ainda assim, realizou-se um Webinar, em 20 de janeiro, sobre o “Impacto 
da nova Legislação do Teletrabalho no Setor”, que motivou grande 
interesse pela oportunidade do tema e pela excelente participação dos 
Oradores convidados, de que se destacam a Dra. Maria Fernanda 
Campos, Inspetora Geral da ACT e Sérgio Monte, Secretário Geral 
Adjunto da UGT, além de destacados Membros da APCC. 

Contámos com 363 participantes. 
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• Prémios FORTIUS Portugal 

Foi com enorme satisfação que voltámos a realizar a Gala de entrega dos 
Prémios Fortius, momento de valorização e reconhecimento dos 
Profissionais dos Contact Centers. 

O evento, uma realização conjunta da APCC e da AproCS, com o apoio da 
GoContact, realizou-se em 29 de junho, no Monsanto Secret Spot. 
Contou com aproximadamente 180 participantes, foram premiados 15 
candidatos, dos 27 finalistas, escolhidos entre os cerca de 130 
concorrentes.  

• Semana Internacional dos Contact Centers 

A APCC dinamiza, sem interrupção, desde 2005, a Semana Internacional 
dos Contact Centers, sempre entre os dias 10 e 17 de setembro. 

Em 2022 voltaram a estar envolvidas muitas operações, mesmo que 
parcialmente em modo remoto, realizando inúmeras iniciativas, 
mantendo o espírito de uma celebração em que se pretende demonstrar 
a qualidade do ambiente de trabalho envolvendo os Colaboradores dos 
Contact Centers. 

No dia 3 de outubro realizou-se, na Quinta da Rainha, em Queluz, o 
Festival da Semana Internacional dos Contact Centers, iniciativa da APCC 
com o apoio da Genesys, da Poly e da Happy Work. 

Estiveram presentes 350 Colaboradores da nossa Indústria. 

• Bolsas Talentum 

Concluído o processo de organização da primeira edição das Bolsas 
Talentum, foram abertas as inscrições, com data limite de apresentação 
até 31 de janeiro de 2023.  

• Outros Eventos: 

Também os nossos Associados intensificaram a sua atividade de ativação 
das marcas para divulgação dos seus serviços.  

A APCC deu apoio a 7 eventos, realizados de norte a sul do país. 

• Certificados do Selo da Qualidade APCC 

Em 2022, a APCC retomou os eventos de entrega dos Certificados do Selo 
da Qualidade, visitámos 24 operações, das mais de 50 operações 
Certificadas, que se destacam pela Excelência no apoio ao Cliente. 
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REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 
 
 
Durante o ano de 2022 a APCC continuou a ter participação ativa nas atividades 
da CCP – Confederação do Comércio e Serviços, em eventos, fóruns e reuniões 
formais. 
 
A APCC continua a ter um representante na Direção da CCP e no seu Conselho 
Geral. 
 
No plano internacional, além de se manterem as relações de grande proximidade 
com a AEERC – Asociación Española de Expertos en la Relación con Clientes, 
estabeleceram-se contactos com várias Associações Europeias da nossa 
Indústria, tendo a APCC estado presente numa reunião realizada em Londres no 
âmbito da ECCCO – European Confederation of Contact Center Organizations.  
 
A próxima reunião deste Organismo, envolvendo representantes de cerca de 20 
Associações europeias, realizar-se-á em Portugal, correspondendo ao convite 
que foi por nós apresentado naquele evento. 
 
Durante o ano de 2022 intensificaram-se os contactos com os Membros do 
Governo de tutela da nossa atividade, com particular destaque para a Secretaria 
de Estado do Turismo, Comércio e Serviços (SETCS) e para a Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Regional (SEDR). 
 
Com a SETCS foram apresentados diversos temas de interesse para o Setor, 
designadamente a necessária revisão da legislação sobre o Setor, muito 
desatualizada e várias preocupações no quadro da Legislação Laboral. Os 
trabalhos foram interrompidos, dada a mudança de titular desta pasta e serão 
retomados. 
 
No caso da SEDR procura-se criar um quadro específico de apoio a Empresas do 
Setor que pretendam deslocar ou criar Operações no interior do País.  
 
 
 

RESULTADOS 

Em 2022 a APCC apresenta um resultado positivo, resultante da manutenção de 
uma gestão prudente de recursos, em linha com o que acontece desde há alguns 
exercícios. 
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Concorreram para esse resultado positivo os excelentes resultados das 
Conferências APCC, em que as receitas de patrocínio excederam as expectativas, 
enquanto se mantiveram os custos prudentemente abaixo do previsto. 

As contas apresentam, em 31 de dezembro de 2022, um resultado líquido de 
36386,46€. 

 

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS  

A Direção da APCC propõe que o saldo da conta de Resultados Líquidos apurado 
no exercício, num montante de 36386,46€, transite para a conta de Resultados 
Transitados. 

 
A DIREÇÃO 


