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Colaboradores do Grupo Conceito em Festa e a comemorar os resultados
alcançados e os objetivos superados em 2019
Conceito Group Staff Parting and celebrating the results achieved and objectives
surpassed in 2019
O 37º Encontro Anual do Grupo Conceito realizou-se no Capitólio, em Lisboa, e juntou os cerca de 300
colaboradores para assinalar os resultados alcançados e o cumprimento dos objetivos fixados para 2019.
Este evento iniciou-se com uma reunião geral na qual foi feito o balanço do ano e se anunciaram a estratégia e
os objetivos para 2020. O evento contou, ainda, com muita festa animada pelos Insert Coin.
The 37th Annual Meeting of the Concept Group took place in Capitol, in Lisbon, and brought together around
300 employees to mark the results achieved and the accomplishment of the objectives set for 2019.
This event started with a general meeting at which the year's balance was made and the strategy and objectives
for 2020 were announced. The event also included a big party brightened by the Insert Coin.

Colaboradores do
Grupo Conceito
desejam-lhe votos
de Boas Festas

The staff of Group
Conceito wish you
Happy Holidays
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Primeira Empresa do sector certificada pela APCER na Norma ISO/IEC 27001
É com grande orgulho que a Conceito comunica que foi certificada pela APCER na Norma ISO/IEC 27001.
Regendo-se pela Norma Internacional de Segurança da Informação, a empresa acrescenta valor ao serviço
prestado aos seus Clientes.
A manutenção de um Sistema Integrado de Gestão, com as Normas ISO 9001 e 27001 será um novo desafio
para a Gestão do Negócio no futuro.

First company in the sector certified by APCER in ISO/IEC 27001
Proudly, Conceito communicates that it has been certified by APCER in
ISO/IEC 27001 Standard.
Governed by the International Information Security Standard, the company
adds value to the service provided to its Customers.
The maintenance of an Integrated Management System with ISO 9001 and
27001 Standards will be a new challenge for Business Management in the
future.

Conceito entrega Prémio Excelência Académica ISCAL
a melhor aluno do Mestrado em Análise Financeira
Vanessa José, Partner da Conceito entrega o Prémio de Excelência
Académica ISCAL ao aluno Bruno Reis, melhor aluno do Mestrado em
Análise Financeira no ano letivo 2017/2018. Este prémio, uma iniciativa
promovida pelo ISCAL, visa servir de estímulo e reconhecimento do
mérito académico aos melhores alunos da instituição.

Conceito presented ISCAL Academic Excellence Award
to the best student of the Master’s in Financial Analysis
Vanessa José, Partner of Conceito, has presented the ISCAL Academic
Excellence Award to the student Bruno Reis, best student of the
Master’s in Financial Analysis in the academic year 2017/2018. This
award, an initiative promoted by ISCAL, aims to serve as an incentive
and acknowledgement of academic merit to the best students of the
higher education institution.
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