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Factos & Números de 2019: Um ano marcante!
Facts & Figures 2019: A remarkable year!
O balanço do ano de 2019 foi extraordinário na
atividade do Grupo Conceito. Um desafio exigente
com objetivos ambiciosos tendo sido atingido o
Volume de negócios de 11,3 milhões de euros.
Para este valor muito contribuiu o crescimento das
empresas do Grupo em 21% na Conceito, 40% na
Conceito Norte e 17% na GACOF.
A evolução do negócio em 2019 foi igualmente
acompanhada pelo aumento das equipas.
Neste momento o Grupo Conceito conta com uma
equipa que ronda os 300 profissionais.

The balance of the year 2019 was extraordinary as far
as the activity of the Conceito Group is concerned. A
demanding challenge with ambitious objectives and a
turnover of 11.3 million Euros. The growth of the Group's
companies by 21% in Conceito, 40% in Conceito Norte
and 17% in GACOF contributed greatly to this figure.
The evolution of the business in 2019 was also
accompanied by an enlargement in teams.
At the moment, Conceito Group has a team of around
300 professionals.

Um ano pautado por prémios e certificações.
O empenho e dedicação da Conceito na prestação da sua atividade foi reconhecida em 2019 através de:
renovação de PME Líder por onze anos consecutivos, inclusão no TOP 100 das Melhores Empresas para
Trabalhar pelo quarto ano consecutivo, atribuição de Prémio Especial Reconhecimento da ADP e
implementação e certificação pela APCER na Norma ISO/IEC 27001.
A year marked by awards and certifications.
The commitment and dedication of Conceito in the performance of its activity was acknowledged in 2019
through: the renewal of SME Leader for eleven consecutive years, the inclusion in the TOP 100 of the Best
Companies to Work for the fourth consecutive year, the bestowing of the ADP Special Recognition Award
and the implementation and certification by APCER in the ISO/IEC 27001 Standard.

Sustentar o crescimento.
Por forma a sustentar o crescimento, reter os talentos e manter a proximidade com os Clientes a empresa
mudou para um novo espaço no centro do Porto.
Sustain growth.
In order to sustain growth, retain talent and maintain the proximity to its Clients the company moved to new
premises in the centre of Porto.

Crescer na Região Oeste.
Também a GACOF ampliou as suas instalações tendo por objetivo continuar a desenvolver o seu negócio
na região Oeste.
Grow in the West Region.
GACOF has also expanded its facilities with the objective of continuing to develop its business in the
West Region.
Av. António Augusto Aguiar, 19 – 4º - 1050-012 Lisboa | T.:+351 213 581 000 | marketing@conceito.pt

CONCEITO NEWS
Edição 68 | 01.2020

www.conceito.pt

Conceito no “European Planning Meeting 2020” da HLB
A Conceito esteve presente, em Viena, na Áustria, no “European Planning Meeting 2020”. Este encontro europeu
da rede HLB teve por objetivo a partilha de experiências e a análise das tendências do mercado no setor de
atividade.

Conceito at HLB's “European Planning Meeting 2020”
Conceito was present in Vienna, Austria, at the "European Planning Meeting 2020". This European meeting of
the HLB network was aimed at sharing experiences and analysing market trends in the industry.

Calendário Conceito Simplifica 2020 | Lisboa
A Conceito Simplifica é uma iniciativa que integra ações informativas expostas de forma simples e abordando
temas com impacto no nosso setor de atividade.
Anunciamos o Calendário das ações já planeadas para o primeiro semestre.
Caso queira receber mais informações sobre esta iniciativa por favor contacte-nos eventos@conceito.pt.

Conceito Simplifica 2020 Calendar | Lisbon
Conceito Simplifica is an initiative that integrates informative activities put forward in a simple manner and
addressing issues that have an impact on our activity sector.
We have made available the activity calendar already planned for the first semester.
Should you want to get more information about this initiative, please contact us at eventos@conceito.pt.

Gestão de Pessoal e Redução de Custos

20.fevereiro

Prevenção de Branqueamento de Capitais

16.abril

Formação Anual de Prevenção de Branqueamento de Capitais
Cumprimento do dever de formação no
âmbito da Prevenção do Branqueamento de
Capitais e Financiamento do Terrorismo
(Sector Imobiliário)

22.outubro
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