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Reforçámos Competências em

Contabilidade Pública
We have strengthened our
Competences in

Public Accounting

A CONCEITO reforçou as suas competências em
Contabilidade Pública para aumentar a sua
capacidade de resposta às entidades do setor público,
que se vêm agora obrigadas à nova disciplina de
implementação do SNC AP, já a partir do início do
próximo ano. A par dessa obrigação, também
acreditamos que o recurso destas entidades a
soluções de outsourcing muito contribuirá para a sua
modernização e para a tão desejada redução de
custos do setor público.

CONCEITO has strengthened its competences in
Public Accounting to increase its responsiveness
to the needs of public sector entities, which are
now obliged to the new discipline of
implementation of the SNC AP, from the
beginning of
next year. Along with that
obligation, we also believe that the fact that these
entities are resorting to outsourcing solutions will
greatly contribute to their modernization and the
longed-for cost reduction in the public sector.

Na área da Contabilidade Pública, a CONCEITO tem
sido parceira especialista dos seus Clientes,
nomeadamente, ao nível da formação, gestão
administrativa, contabilística e financeira.

In the area of Public Accounting, CONCEITO has
acted as specialist partner for its Clients, namely
with regard to training, administrative,
accounting and financial management.

As equipas são constituídas por profissionais com
know-how técnico em Contabilidade Pública,
fiscalidade e com experiência em elaborar e
acompanhar projetos de desenvolvimento e
candidaturas a incentivos comunitários no âmbito do
Portugal 2020.

The teams consist of professionals with technical
know-how in Public Accounting, taxation and
experienced in elaborating and following up
development projects and applications to
community incentives in the scope of the
Portugal 2020.

Na CONCEITO reforçámos competências para
melhor servir a transparência contabilística
proporcionando aos nossos clientes uma gestão
otimizada de recursos.

At CONCEITO we have strengthened
competences to better serve accounting
transparency providing our clients with an
optimized resource management.

EVITE AS COIMAS!

LIBERTE-SE DO PAGAMENTO DE
IMPOSTOS.

A CONCEITO criou um NOVO SERVIÇO que
muito contribuirá para o apoiar no
cumprimento pontual dos pagamentos de
impostos, sem coimas. Contacte os nossos
serviços comerciais: sales@conceito.pt

AVOID FINES!

FREE YOURSELF FROM THE
PAYMENT OF TAX.

CONCEITO has created a NEW SERVICE that
will contribute greatly to support you in the
due payment of taxes, without fines.
Contact our commercial services:
sales@conceito.pt

Av. António Augusto Aguiar, 19 - 4º - 1050-012 Lisboa| T.: +351 213 581 000| marketing@conceito.pt

CONCEITO NEWS
Edição 39 | 08.2017
TECNOLOGIA. EXPERIÊNCIA. RIGOR. | TECHNOLOGY. EXPERTISE. RIGHTNESS.

Primeiro Ano de Atividade
First Year of Activity
A BearingPoint celebrou a 24 de Agosto um ano de atividade
em Portugal. Foi a aposta de um conjunto de sócios que
decidiram operar no nosso País a marca BearingPoint,
empresa internacional de Consultoria de Gestão, Incentivos
Financeiros e Corporate Finance.
Na área de Consultoria de Gestão, a realização de projetos focalizou-se nos domínios do digital, da melhoria de operações
e processos, na reformulação e apoio à função informática bem como no risco e regulação financeira. Foram
concretizadas Parcerias estratégicas relevantes com empresas portuguesas de modo a disponibilizar aos Clientes, em
Portugal e nos PALOPS, mas também aos clientes europeus da BearingPoint Internacional, novos produtos e recursos
tecnológicos de qualidade, fomentando a exportação de tecnologia nacional. Foram, ainda, assinados Protocolos de
colaboração com polos tecnológicos e incubadoras de empresas e parceiros de referência melhorando a proximidade
com os Clientes, bem como com a associada Conceito que, por esta via, ampliou a oferta de serviços aos seus clientes.
A área de Incentivos Financeiros somou à carteira um conjunto muito significativo de clientes com os dossiers de
candidatura ao SIFIDE, Portugal 2020 e desenvolveram-se iniciativas para futuras candidaturas ao Horizonte 2020.
No Corporate Finance foram concretizadas, para Clientes, 5 operações de levantamento de novo capital e reestruturação
acionista totalizando uma aportação de new money de cerca de 4MEuros, e 5 mandatos de compra e venda sell side. A
BearingPoint aposta, também, nas startup’s nacionais ajudando-as na obtenção de fontes de financiamento alternativas
ao financiamento bancário.
O próximo ano terá como objetivo uma nova linha de serviço. Apostar mais nos produtos internacionais BearingPoint,
nomeadamente software, e atingir os objetivos de consolidação propostos para Portugal, para começar a operar de forma
mais regular nos PALOPS.
BearingPoint celebrated in August 24th one year of activity in Portugal. Was a bet of a group of Partners that have
decided to operate in our country the brand BearingPoint, an international company specialized in Management
Consulting, Financial Incentives and Corporate Finance’s services.
In the area of Management Consulting, the development of projects has focused on the fields of the digital, the
improvement of operations and processes, the reformulation and support to the IT function as well as on risk and
financial regulation. Relevant strategic partnerships have been established with Portuguese companies so as to provide
Clients, in Portugal and in Portuguese-speaking African countries, but also the European clients of BearingPoint
International with new products and quality technological resources, promoting the exportation of national technology.
Collaboration protocols were also signed with technological poles and business incubators, and reference partners thus
improving closeness with Clients, as well as with its associate Conceito which, in this manner, expanded the services
available to its clients.
The area of Financial Incentives has added to the customer portfolio a very significant number of clients with the
candidature files to SIFIDE, Portugal 2020 and initiatives were developed to future applications to Horizonte 2020.
Within Corporate Finance, five operations of new capital raising and shareholder restructuring were conducted totaling a
contribution of new money of about 4 million Euros and five sell-side purchase orders. BearingPoint also invests in
national start-ups, helping them find financing sources other than bank financing.
Next year there will be the new objective of developing a new service. It refers to investing more in BearingPoint
international products, namely software, and reaching the consolidation objectives set for Portugal, to start operating in a
regular manner in the Portuguese-speaking African countries.
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