
O projecto callTM tem procurado despertar o interesse dos operadores de contact
centres e de empresas de tecnologias de informação e comunicação pelas
oportunidades que Alto Trás os Montes pode oferecer para o desenvolvimento local
deste tipo de actividades. Na sequência disso a PT Contact iniciou em final de 2004
a operação de um call centre local, alargando assim a experiência em operações
deste tipo nas regiões (ditas) periféricas de Portugal.
As duas iniciativas públicas a promover pretendem discutir esta temática com a
comunidade de empresas e operadores do sector e outros actores e instituições
(regionais e nacionais), assim como contribuir para uma maior visibilidade da
indústria em Portugal e dos resultados que até aqui as operações em zonas
periféricas têm conseguido.
A questão da formação especializada avançada e da investigação nesta área tem
sido pouco discutida no contexto da oferta das instituições de ensino superior
e do reforço das ligações entre as empresas e o ensino superior. O “research
workshop” pretende ser uma primeira contribuição para ultrapassar essa lacuna,
parecendo essa discussão especialmente oportuna quando a reestruturação da
oferta de ensino superior conhece grande actividade no novo contexto de
Bolonha.
Pretende-se ainda que a oportunidade possa contribuir para um melhor
conhecimento da região de Alto Trás os Montes pelos participantes. Também
por isso as iniciativas se distribuem pelas cidades envolvidas no projecto e
próximas. O “triângulo com futuro” das cidades de Mirandela, Macedo de
Cavaleiros e Bragança.

A Associação Portuguesa de Call Centres associa-se a estas iniciativas consciente
da importância que a operação de call centres fora das grandes zonas urbanas
pode ter para os seus associados e respectivos clientes, assim como o reforço
da cooperação das empresas do sector e o sistema de ensino superior.

Alto Trás-os-Montes é uma região com potencialidades para instalar actividades de produção de software e

serviços de tecnologias e comunicação (contact centers, ...). Uma região com uma alta oferta de mão-de-obra

qualificada com custo competitivo, boas acessibilidades e infraestruturas e uma boa qualidade de vida.

Inscrições em  www.calltm.com
entrada livre

A Associação Portuguesa de Contact Centers é uma associação empresarial constituída por 31 empresas,

representando 10 sectores da economia, com a missão de desenvolver sustentadamente o mercado de "call

e contact centers" em Portugal.

A Associação Portuguesa de Contact Centers pretende credibilizar, desenvolver, valorizar e promover o mercado

de "call e contact centers" em Portugal de forma a contribuir dinamicamente para a criação de novas

oportunidades de negócio sustentado e consequentemente ter um impacto relevante na economia nacional.

Queremos envolver a totalidade das empresas credíveis no sector e trabalhar em parceria, mobilizando outras

entidades, endógenas e exógenas, de forma a facilitar a criação e promoção de valor para o sector.

www.apcontactcenters.com
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Eventos no encerramento do projecto callTM
Com o apoio da APCC

_3C - Customer Contact Center,  _Accenture,  AdvanceCare,  _Altitude Software,  _Banco BPI,  _BESDirecto,

_Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo,  _Caixa Económica Montepio Geral,  _Capital Contact,  _Cemi –

Telemarketing e Estudos de Mercado,  _Cofidis,    _CONTACT,  _CTT – Correios de Portugal,   _EDP Soluções

Comerciais,  _Europ Assistance,  _GMtel,  _Grupês,  _IFE Portugal,   _Interactiva/DM6,  _ISLA – Instituto Superior

de Línguas e Administração,  _IZO PORTUGAL,  _Konecta Portugal,    _Mondial Assistance,   _Procontacto,

_Prodirecto,  _Prosegur,    _PT Contact,  _SGS ICS,  _Sonaecom,    _Teleperformance Portugal e  _UNICRE.



Dia 3 de Outubro
3ª feira, 09:00

Bragança, anfiteatro da Escola Superior de Tecnologia e de Gestão, IPB

“Contact centres e periferias: a
experiência portuguesa”
Seminário final do projecto callTM
Com  o apoio da APCC

Objectivos do seminário:
Promover uma apresentação e discussão da experiência portuguesa de

implementação e operação de contact centres em regiões periféricas, e

também na Europa

Apresentar os resultados do projecto callTM em Alto Trás os Montes

9:00 Abertura:
Presidente do IPB / ESTiG

Presidente da APCC

Presidente da Câmara Municipal de Bragança,

Secretário de Estado do Ensino Superior (Professor Manuel Heitor)

9:45 Experiência internacional
- “Regiões periféricas, tecnologias da informação e politicas locias” (Denis

Paillard, OECD / INP Ecole Nationale Superieure Agronomique de Toulouse,

UMR Dynamiques rurales, France)

- “Contact centres e desenvolvimento: a experiência do Reino Unido”,

(Centre for Regional Economic Development, University of Central

Lancashire, Reino Unido)

10:15 Discussão
10:30 Café
10:45 A experiência portuguesa em regiões periféricas:
- Bragança (PTContact, Francisco Cesário)

- Évora (Fidelidade, Marco Chainho)

- Famalicão (Tele2, Pedro Silva)

- Beja, Castelo Branco e Cabo Verde (PTContact, Francisco Cesário)

12:15 Discussão
12:30 Balanço do projecto callTM
- Eduardo Beira (projecto callTM)

- Presidente da Câmara Municipal  Macedo de Cavaleiros

- Presidente da Câmara Municipal de Mirandela

- CCDRN (Presidente) (a confirmar)

13:15 Conclusão

Dia 2 de Outubro
2ª feira, 20:30 h – 23:00h

Mirandela, Parque Dr. José Gama, Restaurante Flor de Sal

Reserach Workshop / Jantar callTM / APCC

“Contact Centres e CRM: que agenda
para o ensino superior?”
As intervenções e a discussão decorrerão em simultâneo com o serviço de jantar

Objectivos (“research workshop”):
Reflectir sobre as oportunidades e as necessidades que o desenvolvimento

da indústria dos contact centres em Portugal pode ter sobre a oferta do

ensino superior e identificar uma possível agenda de investigação e

ensino;

- que oferta de cursos e de que tipo?

- que parcerias internacionais?

- que agenda de investigação e desenvolvimento?

- que iniciativas entre a indústria e o ensino superior?

A experiência de instituições do ensino superior no Reino Unido servirá

de base para a discussão.

Moderador:  direcção do IPB  (Instituto Politécnico de Bragança)

Intervenções de introdução do tema e bases para a discussão:

1. João Cardoso (Presidente da APCC)

2. Eduardo Beira (projecto callTM e U. Minho)

3. Frank Peck (Centre for Regional Economic Development, University of

Central Lancashire, Reino Unido)

4. Francisco Cesário (Portugal Telecom)

5. Carlos Ribeiro (EDP)

6 José Atanásio (ISLA)

7. Santos Coelho (Altitude Software)

Comentadores:

8. Paulo Silva (Transcom / Tele2)

9. Ramiro Martins (AESE / IESE and CGD group) (business school and

company)

10. Denis Paillard (INP ENSAT, UMR Dynamiques rurales, France / OECD)

11. João Carvalho (Escola de Engenharia, U. Minho)

Discussão aberta.

Encerramento pelo Secretário de Estado do Ensino Superior (Professor

Manuel Heitor)

Dia 2 de Outubro
17:00 h – 19:00 h

Macedo de Cavaleiros, Centro Cultural de

Macedo de Cavaleiro, Rua Eng.º Moura Pegado

(junto ao Instituto Piaget)

Reunião final
da Comissão
de Acompanhamento
do projecto callTM
(para membros da Comissão, apenas)

Para os participantes que optem por vir para a

região durante o fim de semana, as Câmaras

Municipais de Bragança, Macedo de Cavaleiros

e Mirandela proporcionarão um programa de

visitas a anunciar

02 e 03 de outubro de 2006
Alto Tras-os-Montes

contact CENTRES; PERIFERIAS E ENSINO SUPERIOR

Eventos no encerramento do projecto callTM
Com o apoio da APCC

inscrições em www.calltm.com
entrada livre


