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Declaração do Registo Central de Beneficiário Efetivo (RCBE)
Declaration of the Ultimate Beneficial Owner (UBO)
A declaração do Registo Central de Beneficiário Efetivo
(RCBE) deve ser preenchida por todas as entidades
com NIF português e entregue na plataforma do
RCBE/UBO.
As entidades estão ainda obrigadas, após a primeira
declaração, à atualização da informação sempre que
existam alterações (no prazo de 30 dias) e a proceder
à confirmação anual até ao dia 15 de julho de cada
ano.
Qualquer questão contacte-nos.

The declaration of the Ultimate Beneficial Owner
(UBO) must be completed by all entities with a
Portuguese Tax Identification Number (TIN) and
submitted to the RCBE/UBO platform.
The entities are also obliged, after the first
declaration, to update the information whenever
there are changes (within 30 days) and to ensue
with the annual confirmation by July 15th of each
year.
Any questions please contact us.

Programa ADAPTAR e Medidas de Apoio às Empresas
‘ADAPTAR’ Scheme and Business Relief Package
A Conceito, através de uma equipa dedicada, tem
disponibilizado toda a informação relativa ao Programa
ADAPTAR e às Medidas de Apoio às Empresas, no
âmbito dos apoios imediatos e de carácter
extraordinário publicados pelo Governo.
Os programas ADAPTAR Microempresas e ADAPTAR
PME, cujas candidaturas decorrem até ao dia 30 de
junho, visam apoiar as empresas no esforço de
adaptação
e
de
investimento
nos
seus
estabelecimentos, ajuste dos métodos de organização
do trabalho e de relacionamento com clientes e
fornecedores face às novas condições de contexto da
pandemia COVID-19. Aceda aqui às condições.

Conceito, through a dedicated team, has made
available all the information regarding the
ADAPTAR Scheme and the Business Relief
Package, within the scope of the immediate and
extraordinary support published by the Government.
The ADAPTAR Micro-companies and ADAPTAR
SME schemes, whose applications run until June
30th, aim to support companies in their efforts to
adapt and invest in their facilities, adjust their work
organisation methods and relationship with clients
and suppliers to the new conditions of the COVID 19
pandemic. Access the conditions here.

Relativamente às Medidas
de Apoio às Empresas
Aceda aqui a toda
a informação.

Regarding the
Business Relief
Package Access
all the information
here.

Estamos disponíveis para apoiar e esclarecer quaisquer
questões através da nossa equipa:

We are available to support you and clarify any
issues through our team:

Tânia Silva (Advisory Manager): tania.silva@conceito.pt
Graça Rodrigues (Advisory Supervisor): graca.rodrigues@conceito.pt
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