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Desde o início da pandemia COVID-19 e com a
implementação das medidas de confinamento
impostas pelo Governo Português em 2020, a
Conceito agiu com rapidez colocando
colaboradores em teletrabalho, proporcionando
instalações seguras e higienizadas para segurança
dos colaboradores que têm de se deslocar à
empresa e criando um horário reduzido de receção
para que fossem assegurados os serviços mínimos
de atendimento e expediente.
No novo confinamento em 2021, adotamos as
mesmas medidas de segurança mantendo o nível
de serviço, apoiando os clientes com informação
sobre Medidas exclusivas de apoio ao negócio,
esclarecimentos de natureza fiscal e novas
obrigações legais. Os nossos escritórios em Lisboa
mantêm-se abertos mas recomendamos que o
envio da informação seja efetuado utilizando os
meios digitais que disponibilizamos aos clientes.

DIGIUP

Since the beginning of the COVID-19
pandemic and with the implementation of the
lockdown measures imposed by the
Portuguese Government, Conceito has acted
quickly by placing employees in teleworking,
providing safe and hygienic facilities for the
safety of employees who have to come to the
company and creating a reduced reception
time in order to ensure the minimum
customer service and office hours. We have
thus given continuity to the business always
focused on our Customers and the wellbeing
of our employees. The company was already
equipped with technical means, robust
processes and resources adapted for remote
work ensuring the level of information
security. Our offices in Lisbon remain open
but we recommend the use of all Conceito’s
digital channels made available.

Desde 2015 que a Conceito promove a utilização de
meios digitais através da metodologia DIGIUP.
Cumprindo com os requisitos da transformação do papel
em digital e respetivo arquivo, estamos preparados para
receber toda a documentação. Procedemos à
desmaterialização do documento e à captura dos dados,
através de OCR e inteligência artificial, integramos os
dados automaticamente na Contabilidade e Gestão
Comercial e, por fim, arquivamos a informação numa
plataforma multicanal e segura, preparada para gerir
múltiplos níveis de aprovação de documentos.

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.

OFFICE MANAGEMENT SERVICES

Conceito has been promoting the use of digital
media through the DIGIUP methodology since 2015.
Complying with the requirements of the
transformation of paper into digital and its archive,
we are prepared to receive all documentation. We
dematerialize the document and capture the data,
through OCR and artificial intelligence, integrate the
data automatically in Accounting and Commercial
Management and, finally, archive the information in
a multichannel and secure platform, prepared to
manage multiple levels of approval of documents.


