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APCC CELEBRA 
parceria com ISEG 

Associação Portuguesa de Contact Centers promove parceria para pós-graduação 
inovadora e pioneira em Gestão Avançada de Contact Centers 

A
Associação Portuguesa 
de Contact Centers 
(APCC) acaba de fe-
char uma parceria com 
o Instituto Superior de 

Economia e Gestão - ISEG, no 
âmbito da primeira edição do 
Curso de Gestão Avançada em 
Contact Centers (GACC), que se 
realiza a partir de 26 de abril. Esta 
pós-graduação intensiva, com a 
duração de 62 horas, em horário 
pós-laboral, é essencialmente 
dirigida a gestores e líderes en-
carregados de contact centers 
ou a supervisores /team leaders. 

O estado da arte do negócio 
em contact centers, as métricas 
de avaliação do serviço, o planea-
mento, estratégia e dimensiona- 

mento de equipa ou a construção 
de acordos operacionais efetivos 
são algumas das temáticas a serem 
abordadas nesta pós-graduação, a 
par dos principais elementos que 
enquadram o funcionamento de 
um contactcenter, nomeadamente 
jurídicos, qualidade ou formação. 

"Este curso avançado constitui 
um marco na história dos contact 
centers no nosso país. Não só visa 
sistematizar e proporcionar uma 
visão integrada do serviço dos 
contact centers em Portugal e no 
mundo, bem como tem por ob-
jetivo enaltecer e credibilizar o 
setor", afirma Jorge Pires, secre-
tário-geral da APCC. "Esta for-
mação avançada está focalizada 
no papel que o contact center re- 

presenta na competitividade das 
organizações, terá uma orienta-
ção eminentemente prática e será 
lecionada por um corpo docente 
de referência", conclui. 

O GACC é coordenado pelo 
Prof. Dr. Vítor Gonçalves, Eng.º 
João Nunes Borges e Eng.º Paulo 
Loja, e conta ainda com a preleção 
de empresas como: Altitude, Tele-
performance, RH Mais, GM Tel, 
Happy Work ou Collab. 

A Associação Portuguesa de 
Contact Centers é uma associa-
ção empresarial constituída 
por 50 empresas, representando 
12 setores da economia, com a 
missão de desenvolver susten-
tadamente o mercado de "Calí 
e Contact Centers" em PortugaL ■ 

ESTA PÓS-GRADUAÇÃO INTENSIVA, COM A DURAÇÃO DE 62 HORAS, EM HORÁRIO PÓS-LABORAL, É ESSENCIALMENTE 
DIRIGIDA A GESTORES E LÍDERES ENCARREGADOS DE CONTACT CENTERS OU A SUPERVISORES / TEAM LEADERS 


