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Conceito ganha Prémio Especial de Reconhecimento
A Conceito ganha o Prémio Especial de
Reconhecimento por ter sido o primeiro Partner no
mundo a integrar a ADP Celergo.
Este prémio, recebido pelo Partner, Pedro José, na
Convenção Executiva de Partners ADP que decorreu
em Viena, vem reconhecer as competências técnicas
da Conceito e dos seus profissionais de payroll.

Conceito presented Special
Recognition Award
Conceito has been awarded the Special Recognition
Award for being the first partner in the world to take
part in ADP Celergo.
This award, accepted by the Partner, Pedro José, at the Executive Convention of ADP Partners, which took place
in Vienna, acknowledges the technical expertise of Conceito and their payroll professionals.

A Conceito Norte esteve presente no XVII
Congresso Internacional de Contabilidade
e Auditoria (CICA), que decorreu no
ISCAP, no Porto.
O Partner Rui Morais apresentou um
desafio aos alunos no FOCCUS night,
“Como poderá a Conceito Norte
acomodar estes ritmos de crescimento
sem ter de mudar de instalações nos
próximos 5 anos”.
Esta iniciativa proporcionou dar a conhecer a empresa aos futuros profissionais da atividade de contabilidade e
manter a relação aberta que a organização tem com as instituições de ensino superior. O desafio foi ganho por
um grupo de estudantes de contabilidade e gestão da Lusófona.

Conceito Norte present at XVII Congresso Internacional de Contabilidade
e Auditoria (CICA)
Conceito Norte attended the XVII Congresso Internacional de Contabilidade e Auditoria (CICA),which took place
at ISCAP, in Oporto.
The Partner Rui Morais presented the students with a challenge at FOCCUS night: “How can Conceito Norte
accommodate these growth rates without having to relocate over the next 5 years. “
This initiative allowed the future accounting professionals to get to know the company and maintain the open
relationship that the organization has with higher education institutions. The challenge was won by a group of
students of accounting and management from the Lusófona University.
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Conceito promove Masterclass CFA®
A Conceito promoveu, em parceria com a Finance Academy, 1ª instituição
Ibérica credenciada pelo CFA Institute, uma Masterclass sobre os desafios
para uma boa preparação do exame CFA®.
A Masterclass contou com a participação de Marta Calvário, CEO da Finance
Academy e de Tânia Silva, Financial Services Manager da Conceito, que
apresentaram a importância do Certificado CFA® e os desafios de uma boa
preparação.

Conceito promotes Masterclass CFA®
Conceito, together with Finance Academy, the first Iberian institution credited
by the CFA Institute, has promoted a Masterclass on the challenges of an
appropriate CFA® exam preparation.
This Masterclass had the participation of Marta Calvário, CEO of Finance
Academy, and Tânia Silva, Conceito Financial Services Manager, who
presented the importance of the CFA® Certificate and the challenges of an
appropriate preparation.

A Conceito na Era Digital no IPS de Setúbal
Victor José, Partner da Conceito esteve, juntamente com Marta
José, Diretora de Inovação e Novos Negócios e Rafaela Gaspar,
Manager do DIGIUP, a apresentar aos alunos do último ano de
licenciatura do IPS de Setúbal a Contabilidade na Conceito na Era
Digital.
Esta iniciativa insere-se no âmbito do trabalho que a Conceito
desenvolve no apoio às universidades na dinamização da relação
entre ensino e o mundo empresarial.

Conceito in the Digital Era at the Polytechnic
Institute of Setúbal
Victor José, Partner of Conceito, together with Marta José, Director
of Innovation and New Businesses, and Rafaela Gaspar, DIGIUP
Manager, have introduced Accounting at Conceito in the Digital
Era to the 3rd year bachelor’s students of the Polytechnic Institute
of Setúbal.
This initiative is part of the work that Conceito develops
supporting universities towards advancing the relationship
between education and the business world.
Conhece as nossas oportunidades de carreira disponíveis em www.conceito.pt
e envia o teu cv para recursos.humanos@conceito.pt
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