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OVERVIEW DO PRIMEIRO SEMESTRE | FIRST HALF-YEAR OVERVIEW
Num ano que se iniciou de forma tão conturbada face à expectativa do combate pandémico, o
primeiro semestre de 2021 manteve-se incerto quanto à recuperação da economia mas com a
boa notícia do empenho de todos nós na implementação do Programa de Vacinação COVID-19.
A gestão virtual em permanência mantém os seus desafios diários sendo que o teletrabalho em
si não era uma novidade na nossa estrutura não tendo sido afetado o nível de serviço.
Todas as medidas de saúde recomendadas têm sido implementadas com a devida organização
interna na salvaguarda da segurança da nossa equipa. Decorrente da própria situação, verificouse ao longo deste semestre uma mudança nas expectativas e necessidades gerais em termos de
mercado de trabalho, sendo que os indicadores económico-financeiros da Conceito garantem a
estabilidade e solidez que os colaboradores e clientes procuram no momento.
Ainda longe de se viver uma situação estável, a Conceito aguarda com grande expectativa o
momento de rever e conviver com os seus clientes e parceiros.

In a year that began in such a troubled manner in view of the expectation regarding the pandemic
fight, the first half of 2021 remained uncertain as to the recovery of the economy but with the good
news of the commitment of all of us in the implementation of the COVID-19 Vaccination
Programme. The permanent virtual management maintains its daily challenges even if teleworking
itself was not new in our structure and as such the level of service was not affected.
All recommended health measures have been implemented with the proper internal organisation
in safeguarding the safety of our team. Due to the situation itself, there has been a change in the
general expectations and needs in terms of the labour market throughout this semester, with
Conceito’s economic-financial indicators guaranteeing the stability and solidity that both staff and
clients seek at the moment.
Still far from a stable situation, Conceito looks forward to the moment of meeting and fraternising
with its clients and partners.
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