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Conceito parceira do ISCAL na Academia Politécnico Lx
Conceito partners with ISCAL in Academia Politécnico LX
A Conceito em parceria com o ISCAL participou, no passado dia 20, na Academia Politécnico LX. Os 50 participantes da
Academia Politécnico Lx jogaram um jogo empresarial, por equipas, com a criação e apresentação de um projeto. A
avaliação dos trabalhos foi feita por um júri constituído pela Vanessa José, Administradora da Conceito, Álvaro Gomes,
Diretor da Área de Negócio da Contabilidade da Conceito, Fernando Carvalho, Vice-Presidente do ISCAL, e Margarida Piteira
Pró-Presidente para as Relações com a Comunidade do ISCAL.
On the 20th July, Conceito participated, together with ISCAL, in Academia Politécnico LX. The 50 participants in Academia
Politécnico LX took part in a corporate game, in teams, with the creation and presentation of a project. The evaluation of the
projects was done by a jury composed of Vanessa José, Conceito Manager, Álvaro Gomes, Conceito Accounting Business Unit
Director, Fernando Carvalho, Vice-President of ISCAL, and Margarida Piteira, Pro-President for Community Relations of ISCAL.

INQUÉRITO ANUAL DE SATISFAÇÃO | ANNUAL SATISFACTION SURVEY
Clientes avaliam Conceito de forma Muito Positiva
The Clients have assessed Conceito in a Very Positive way

O Grupo Conceito agradece a todos os seus Clientes que responderam ao Inquérito Anual de Satisfação. Cerca de 35%
dos nossos Clientes trabalham com a Conceito há mais de 5 anos, sendo que a maioria destes já se encontra connosco
há mais de 10 anos. De uma forma global, em média, os clientes avaliaram de muito boa “A relação da sua empresa
com a Conceito”, e 40% têm mais do que um serviço adjudicado.
Grupo Conceito expresses its gratitude to all its Clients who have replied to the Annual Satisfaction Survey.
About 35% of our Clients have been working with Conceito for over 5 years, and the majority of these have been with us for
over 10 years. In a general manner, on average, the clients have assessed “The relationship of their company with Conceito”
as a very good one, and 40% have more than one service being rendered by Conceito.
E é muito satisfatório para nós algumas mensagens que recebemos e que partilhamos: | Some of the messages
we have received are very rewarding. We share them here:
 “You guys are very helpful and you know your work very well! Simply Awesome!”
 “Equipa sempre prestável, rapidez no esclarecimento de questões sempre que necessário”
 “Globalmente excelente a vossa competência técnica”
 “Excelente vuestro Equipo y el servicio proporcionado”
 “Mi gestora C. es realmente profesional y agradezco su trabajo en equipo! mil gracias”
 “Não tenho sugestões, está tudo ótimo. Espero sim que em caso de crescimento a Conceito mantenha a qualidade
de serviço e atenção pessoal”
 “Parabéns a todos os colaboradores que sempre nos têm apoiado sempre que necessitámos. Atendimento, simpatia
e profissionalismo 5 estrelas!”
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CONCEITO - Novos Serviços de Consultoria de Recursos Humanos
CONCEITO - New Human Resources Consulting Services
A Conceito criou recentemente a área de consultoria de recursos humanos, liderada por Paulina Santos, que vem dar
resposta às necessidades sentidas no mercado e nos seus clientes no âmbito da gestão do talento.
Com esta nova área de negócio a Conceito irá assegurar as melhores práticas de recursos humanos alinhando estratégia de
gestão com estratégia de negócio maximizando os resultados financeiros das organizações e a motivação das suas equipas.
Conceito has recently created the area of human resources consulting, headed by Paulina Santos, which acts in response to the
needs felt in the market and its clients in the field of talent management.
With this new business area Conceito will ensure the best human resources practices aligning management strategy with business
strategy maximizing the financial results of companies and the motivation of their teams.

Outros Serviços / Other services





Formação e desenvolvimento / Training and development
Outplacement e aconselhamento de carreira / Outplacement & Career Counselling
Gestão da mudança / Change Management
Interim HR Management / Interim HR Management
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