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Adoção obrigatória da Faturação Eletrónica com a Administração Pública
Mandatory Adoption of Electronic Invoicing with the Public Administration
Falta menos de 2 meses para a entrada em vigor da
obrigatoriedade da Faturação Eletrónica na
Administração Pública (Decreto-Lei n.º 123/2018,
de 28 de dezembro).

There are less than 2 months to go before the
mandatory Electronic Invoicing in the Public
Administration comes into force (Decree-Law
no. 123/2018, of 28 December).

A partir de 18 de abril de 2020, os contraentes públicos
serão obrigados a receber e a processar faturas
eletrónicas. Dentro destes, o Estado e os Institutos
Públicos têm já a mesma obrigatoriedade desde 18 de
abril de 2019.

As of April 18, 2020, public contractors will be
obliged to receive and process electronic invoices.
From these, the State and Public Institutes already
have this same obligation since April 18, 2019.

Até 17 de abril de 2020, os cocontratantes (grandes
empresas) terão de adotar um sistema de faturação
eletrónica. No entanto, esse prazo passa para 31 de
dezembro de 2020 para as micro, pequenas e médias
empresas, bem como para as entidades públicas
quando estas atuem enquanto cocontratantes.
A Conceito em parceria com a Saphety pode prestar-lhe o serviço da faturação eletrónica, pois esta
assume-se como um verdadeiro programa de
transformação digital, processual e funcional, assente
na normalização, otimização e automatização
processual do ciclo da despesa e do ciclo da receita,
promovendo a agilização e desmaterialização do
relacionamento existente entre as entidades públicas, e
destas com os agentes económicos privados, reduzindo
os prazos de pagamento, os custos de operação e de
transação e garantindo maior fiabilidade e
transparência em todas as atividades do processo.

By April 17, 2020, co-contractors (large
companies) will have to adopt an electronic
invoicing system. However, this deadline is set for
December 31, 2020 for micro, small and medium-sized enterprises, as well as for public entities
when these act as co-contractors.
Conceito, together with Saphety can provide you
with the service of electronic invoicing, as this is
assumed as a true program of digital, procedural
and functional transformation, based on the
standardization, optimization and process
automation of the expenditure cycle and the
revenue cycle, promoting the enhancement and
dematerialization of the existing relationship
between public entities, and between these and
private economic agents, reducing payment
deadlines, operating and transaction costs and
ensuring greater reliability and transparency in all
process activities.

Programa de Estágios e Recrutamento | Internship and Recruitment Program
No âmbito do Programa de Estágios e Recrutamento, a Conceito vai marcar presença, durante o mês de março,
nas feiras de empregabilidade do ISCAL e IPL–Setúbal, assim como apresentar uma aula no ISCTE-IUL a
finalistas de contabilidade.
In the scope of the Internship and Recruitment
Program, Conceito will be present, during the month of
March, at the employment fairs of ISCAL and
IPL-Setúbal, as well as presenting a class at
ISCTE-IUL to final-year students in accounting.
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Conceito Simplifica “Gestão de Pessoal e Redução de Custos”
Decorreu no passado dia 20 a sessão da Conceito Simplifica sobre “Gestão de Pessoal e
Redução de Custos”, ministrada pela especialista Isabel Silva, Tax Manager da Conceito.
Esta sessão contou com a presença de várias entidades incluindo Clientes e Parceiros.

Conceito Simplifica "Personnel Management and Cost Reduction"
The session of Conceito Simplifica on "Personnel Management and Cost Reduction" was held on the 20th,
ministered by Isabel Silva, Tax Manager of Conceito. This session was attended by several entities including
Clients and Partners.

Formação | Lisboa
Anunciamos o Calendário das ações já planeadas para o primeiro semestre.
Caso queira receber mais informações sobre estas iniciativas por favor contacte-nos eventos@conceito.pt.

Training | Lisbon
We have made available the activity calendar already planned for the first semester.
Should you want to get more information about this initiatives, please contact us at eventos@conceito.pt.

Modelo 22 – 1ª parte

26.março
16H00 às 20H00

Auditório do Metro do Alto
dos Moinhos

Modelo 22 – 2ª parte

31.março
16H00 às 20H00

Auditório do Metro do Alto
dos Moinhos

Orçamento do Estado 2020

18.abril
09H00 às 13H00

Auditório do Metro do Alto
dos Moinhos
Para se inscrever clique aqui

Formação Anual de Prevenção de Branqueamento de Capitais
Annual Training on Money Laundering Prevention
Cumprimento do dever de formação no âmbito da Prevenção do
Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo (Sector
Imobiliário) Compliance with the duty of training on Money Laundering

22.outubro

Prevention and Terrorist Financing (Real Estate Sector)
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