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38º Aniversário CONCEITO | 38th Anniversary CONCEITO
Por motivo da situação atual que o País atravessa, a
Conceito assinalou o seu 38º Aniversário numa reunião
geral online com os seus colaboradores.
Após um balanço inicial deste momento marcante, a
Administração partilhou com as equipas o excelente
contributo e dedicação de todos que permitiram à
empresa manter a qualidade dos serviços prestados aos
seus Clientes.
Aos Clientes, Parceiros e Fornecedores a Administração
da Conceito deixa aqui um testemunho: “Queremos

Due to the current situation in the country, Conceito
marked its 38th anniversary in an online general
meeting with its staff.
After an initial assessment of this significant moment,
the Management shared with the teams the excellent
contribution and dedication of all that allowed the
company to maintain the quality of services provided
to its Clients.
To the Clients, Partners and Suppliers the
Management of Conceito leaves a word of gratitude:

fazer um agradecimento especial a todos os que nos
têm acompanhado ao longo dos anos, pois o nosso
sucesso também a eles se deve, e em especial em
momentos marcantes como este. É com gratidão que
recebemos a sua confiança e reconhecimento, são eles
que nos fazem atingir os objetivos e contribuir para o
Futuro da Conceito.”

"We want to extend a special thanks to those who
have accompanied us over the years, as our success
is also due to them, especially at important moments
like this. It is with gratitude that we accept their trust
and recognition, it is they who make us achieve the
objectives and contribute to the Future of Conceito“.

Inquérito Satisfação Clientes: o seu feedback é importante para nós!
Customer Satisfaction Survey: Your feedback is important to us!
O feedback sobre a satisfação dos nossos serviços e do
trabalho prestado pelos nossos colaboradores é crucial
para a Conceito ir de encontro às necessidades e
expectativas dos seus Clientes. Neste sentido, foi
enviado, no passado dia 24, o Inquérito de Satisfação
Clientes anual que estará aberto para preenchimento
até ao dia 22 de julho e para o qual agradecemos a
colaboração.

Feedback on the satisfaction of our services and the
work done by our staff is crucial for Conceito to meet
the needs and expectations of its Clients. In this
sense, the annual Customer Satisfaction Survey was
sent out on the 24th of July and will be available for
completion until the 22nd of July, for which we thank
you for your collaboration.

COVID-19: Programa de Estabilização Económica e Social
COVID-19: Economic and Social Stabilization Program
A Conceito disponibiliza-lhe a informação relativa ao
PEES – Programa de Estabilização Económica e Social
que vem definir um quadro de intervenções garantindo
a progressiva estabilização nos planos económico e
social no contexto da pandemia COVID-19.
Aceda aqui às condições.

Conceito provides you with information on PEES Economic and Social Stabilisation Programme, which
defines a framework of interventions ensuring
progressive stabilization at the economic and social
levels in the context of the COVID 19 pandemic.
Access the conditions here.

Estamos disponíveis para apoiar e esclarecer quaisquer We are available to support you and clarify any issues
questões através da nossa equipa:
through our team:
Tânia Silva (Advisory Manager): tania.silva@conceito.pt
Graça Rodrigues (Advisory Supervisor): graca.rodrigues@conceito.pt
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