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Estatuto PME Líder 2020: Conceito Norte obtém a primeira certificação
SME Leader 2020 Status: Conceito Norte gets first certification
Comentário de Rui Morais, Partner da Conceito Norte: “Após um longo

percurso de crescimento sustentável e resultados positivos atingimos
o estatuto de PME líder. Gostávamos de dar os parabéns a todos os
que colaboraram nesta distinção que a todos honra. Próximo desafio…
PME Excelência!”
Comment from Rui Morais, Partner of Conceito Norte: “After a long path of
sustainable growth and positive results we have achieved the status of SME
Leader. We would like to congratulate all those who collaborated in this
distinction, which honours us all. Next challenge….SME Excellence!”

Fusão da sociedade JHI Lisboa – Serviços de Apoio à Gestão com a Conceito
Merger of JHI Lisboa – Serviços de Apoio à Gestão with Conceito
Com o objetivo de garantir uma gestão otimizada, a sociedade JHI Lisboa foi incorporada pela
Conceito com efeitos a 01.janeiro.2020 tendo sido efetuada uma comunicação geral a
colaboradores, clientes, parceiros e fornecedores.
In order to ensure optimal management, JHI Lisboa was incorportaed by Conceito wirth effect from
Januray 1st, 2020 and a general communication was made to staff, clientes, partners anda suppliers.

SESSÃO ONLINE

Decorreu a 24.11 uma sessão online da Conceito Simplifica abordando o tema
“A prevenção e o combate do branqueamento de capitais e do financiamento ao
terrorismo – sector financeiro e não financeiro”, nomeadamente a Lei n.º
83/2017, de 18 de agosto e a Lei n.º 58/2020, de 31 de agosto.
An online session of Conceito Simplifica took place on November 24h, addressing the
topic “The prevention and combating of Money laundering and terrorist financing –
financial and non-financial sector”, namely Law 83/2017 of 18 August and Law
58/2020 of 31 August.

Sede Temporária de Empresas | Temporary Registered Office
A Conceito presta o serviço de sede temporária de empresas nos seus escritórios, assegurando o endereço
comercial bem como a gestão da correspondência (abertura, digitalização, encaminhamento). A Conceito
pode ainda disponibilizar salas de reuniões com WIFI, equipamento de projeção e apoio de secretariado.
Conceito provides the service of temporary registered office in their offices, ensuring the business address as
well as the management of correspondence (opening, digitalisation, forwarding). Conceito can also provide
meeting rooms with WIFI, projection equipment and secretarial support.
Av. António Augusto Aguiar, 19 – 4º - 1050-012 Lisboa | T.:+351 213 581 000 | marketing@conceito.pt

