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Conceito é TOP 100 das MEPT:
Distinguida pelo 4º ano consecutivo
Pelo 4º ano consecutivo a Conceito foi distinguida com o prémio TOP 100 das Melhores Empresas para
Trabalhar organizado pela EXAME/EVERIS/AESE.
Este prémio visa distinguir as empresas que para além de um bom clima organizacional têm uma atitude
responsável perante os seus colaboradores e a sociedade.

Conceito is TOP 100 Best
Companies to Work At:
distinguished for the 4th
consecutive year
For the 4th consecutive year, Conceito has been distinguished with the award TOP 100 Best Companies to Work
At organized by EXAME/EVERIS/AESE.
This award distinguishes companies which, in addition to a good organizational environment, have a responsible
attitude towards their staff and society.

IMPIC: Conceito apoia-o no cumprimento integral
dos deveres e obrigações da legislação em vigor
Encontra-se em vigor o Regulamento n.º 276/2019, de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao
financiamento do terrorismo (“BC/FT”) no setor do imobiliário, que estabelece as condições de exercício e define
os procedimentos, instrumentos, mecanismos e formalidades inerentes ao cumprimento dos deveres, gerais e
específicos, previstos na Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto, por parte das entidades que exerçam atividades
imobiliárias, financeiras e não financeiras, sujeitas à fiscalização do IMPIC, I.P.
A Conceito apoia os seus clientes no cumprimento integral dos deveres e obrigações estipulados na legislação
em vigor. Mais informações contacte-nos.

IMPIC: Conceito provides support for full compliance with
the duties and obligations of the legislation in force
Regulation No. 276/2019 on the prevention and fighting of money laundering and terrorist financing (“BC / FT”) in
the real estate sector is in force, which sets the conditions for the exercise and defines the procedures,
instruments, mechanisms and formalities inherent to the fulfillment of the general and specific duties specified in
Law No. 83/2017, of 18 August, by entities that perform real estate activities, financial and non-financial, subject
to IMPIC I.P. supervision.
Conceito supports its clients in the full compliance with the duties and obligations stipulated in the legislation in
force. For more information, contact us.
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A REFORMA DA LEI LABORAL
Alterações ao Código do Trabalho e ao Código Contributivo
A Conceito em parceria com a Garrigues, desenvolveu duas sessões no âmbito
Conceito Simplifica nos passados dias 16 e 17 sobre a Reforma da Lei Laboral –
Alterações ao Código do Trabalho e ao Código Contributivo, dirigidas a Clientes
e Parceiros da Conceito.
Por parte da Garrigues participaram Rita Neto, Ricardo Grilo, Magda Nunes e Inês
Fialho, que abordaram os temas: as mudanças no regime do período experimental
e nos contratos de muito curta duração; as alterações no regime da contratação a
termo; as modificações ao regime do banco de horas e a alteração ao Código Contributivo.
Vera Raposo, Manager da Conceito, abordou a Medida Converte + do IEFP.

LABOUR LAW REFORM
Amendments to the Labour Code and Tax Code
Conceito, together with Garrigues, held two sessions under the Conceito Simplifica on the 16th and 17th October
on Labour Law Reform - Amendments to the Labour Code and Tax Code, directed at Clients and Partners of
Conceito.
Rita Neto, Ricardo Grilo, Magda Nunes and Inês Fialho took part on behalf of Guarrigues, and addressed the
following issues: changes in the trial period regime and very short contracts; changes in the fixed-term regime;
the changes to the “bank of hours” regime and the amendment to the Tax Code.
Vera Raposo, Conceito Manager, addressed the Medida Converte + of IEFP.

Formação 2019

Local: Auditório do Metro do Alto dos Moinhos, LISBOA
14/11

16H00- 20H00

Tributação Internacional - Aplicação de CDT,
Certificados de Residência e RFI

Abílio de Sousa

21/11

16H00-20H00

Regime Especial de Tributação de Grupos de Sociedades

Carlos Ribeiro

Formação é gratuita e dirigida aos colaboradores e clientes do Grupo Conceito.
Para se inscrever clique aqui.
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