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Factor determinante
para um melhor funcionamento dos tribunais e uma mais-valia
para a economia real

Os Associados da APERC vêm contribuindo com os serviços
prestados aos seus clientes, para um melhor rácio de crédito
concedido/crédito vencido. Todos os recursos colocados à disposição dos
seus clientes, permitem recuperar montantes muito significativos, que de
outra forma iriam terminar como processos judiciais em tribunal.
Ao fazer a recuperação do crédito vencido sem recurso à via judicial,
os Associados-APERC aliviam os tribunais e o montante de crédito
vencido, ajudando a compor a Conta de Demonstração de Resultados dos
seus múltiplos clientes.
Pensamos ser importante referir, alguns indicadores significativos
dos Associados-APERC:
•
•

Distribuição dos Associados: Lisboa – 6; Porto – 4; Vila
Nova de Gaia – 3; Leiria – 1; Parede – 1; Alcabideche –
1; Alcochete – 1; Queijas -1; Charneca da Caparica – 1.
19 Associados;
• Total de Colaboradores – 614;
• Recuperações em 2006 – 350.000.000 Euros;
• Processos Tratados em 2006 – 400.000;
• Número de Viaturas em serviço – 299;
• Âmbito da acção – nacional;
• Sectores de Actividade clientes dos associados –
todo o sector financeiro (bancos, SFAQ’s,
Leasings, ALD’s, IFIC’s,), Seguradoras,
Telecomunicações, Utilities, e PME’S várias.

A APERC iniciou agora uma nova dinâmica. Credibilidade e
visibilidade, são dois objectivos estratégicos e fundamentais que vamos
continuar a perseguir.
A APERC garante aos clientes dos seus Associados, a utilização de
boas e recomendadas práticas. Só uma relação de confiança consegue
estabelecer uma duradoura relação de negócio.
Se está no sector utilizando boas práticas, não hesite em se
associar na APERC. Somos a única Associação sectorial em Portugal.
Queremos representar muitos mais Associados. Queremos ter uma
capacidade reivindicativa muito mais forte. Queremos tornar-nos num
parceiro social de referência em Portugal.

Contamos com a sua adesão.
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