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Artigo de Opinião: Antecipamos o Futuro da Contabilidade,
Por Rafaela Gaspar, DIGIUP Manager

Opinion Article: We have anticipated the Future of Accounting
By Rafaela Gaspar, DIGIUP Manager
(…) As crescentes exigências de informação por parte
dos clientes e das entidades fiscais e tributárias, e a
necessidade de obter informação contabilística e fiscal
on time para apoio à decisão de gestão, motivou a que
a Conceito desenvolvesse uma metodologia de
trabalho única e inovadora, antecipando o futuro da
Contabilidade.
Conseguimos, aliado a uma sustentabilidade
ambiental, eliminar o papel em cerca de 60 a 70%,
estar compliant com o DL 28/2019 no que concerne
ao arquivo eletrónico, efetuar uma análise mais
detalhada de todo o processo contabilístico, possibilitar
um acesso remoto aos nossos clientes a toda a sua
informação contabilística e financeira (…)

The increasing demands for information from clients
and tax and fiscal entities, and the need to obtain
accounting and fiscal information on time to support
management decisions, has motivated Conceito to
develop a unique and innovative work methodology,
anticipating the future of Accounting.
Allied to environmental sustainability, we have managed
to eliminate paper by about 60 to 70%, to be compliant
with Decree-Law 28/2019 regarding electronic filing, to
make a more detailed analysis of the whole accounting
process, to enable our clients to have remote access to
all their accounting and financial information (...)
Read the full article here.

Aceda ao artigo completo aqui.

No âmbito da pandemia COVID-19, destacamos que no decorrer do mês de outubro são esperadas novas
alterações no apoio extraordinário à retoma progressiva da atividade.
Acompanhe todas as medidas de apoio às empresas no nosso site https://www.conceito.pt/pt/covid-19,
atualizado de acordo com as alterações legislativas.

Within the scope of the Covid-19 pandemic, we highlight that during the month of October, new changes
are expected in the extraordinary support for the progressive resumption of activity.
Follow all the support measures for companies on our website https://www.conceito.pt/pt/covid-19, updated
in accordance with legislative changes.

Análise CONCEITO: Os próximos temas em destaque
CONCEITO Analysis: The next topics in focus
Saiba quais os próximos temas que serão analisados pelos nossos especialistas.
Find out what the next topics analysed by our experts will be.

Orçamento do Estado 2021

State Budget 2021

Prevenção do Branqueamento de
Capitais e Financiamento do Terrorismo

Money Laundering Prevention and
Terrorist Financing

A proposta de Orçamento de Estado para 2021 será apresentada ao
Parlamento até ao dia 15 de outubro.
Enviaremos aos nossos clientes, em data oportuna, uma síntese das
principais medidas fiscais contidas neste Projeto de Lei.

The 2021 State Bugdet Proposal Law is going to be presented to the
Parliament by Ocotber 15. We will send to our customers, in due time,
a summary of the main tax measures contained therein.
Será disponibilizada em breve uma sessão da Conceito Simplifica
sobre a Lei 83/2019
A session of Conceito Simplifica on Law 83/2019 will be made

available shortly.
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