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MEDIDAS DE APOIO ÀS EMPRESAS | COVID EXCEPTIONAL MEASURES 

Informe-se sobre o novo incentivo à normalização da atividade empresarial concedido pelo
IEFP, no tabulador PUBLICAÇÕES-FLASH INFORMATIVO do nosso site www.conceito.pt.
Siga todas as Medidas de Apoio às Empresas criadas no âmbito da pandemia COVID assim
como as Medidas excecionais e temporárias com impacto na prorrogação de prazos mais
relevantes.
Find out more about the new incentive to normalise business activity granted by the IEFP, in
the PUBLICATIONS-FLASH NEWS tab on our website www.conceito.pt. Follow all the Business
Relief Package measures created in the context of the COVID pandemic as well as the most
relevant exceptional and temporary measures impacting on the extension of deadlines.

https://www.conceito.pt/pt/covid-19 | https://www.conceito.pt/pt/122/publicacoes

Já passou um ano desde que a Organização Mundial da Saúde declarou a situação de pandemia
devido à propagação em grande escala da Covid-19. Desde então que os hábitos de trabalho na
Conceito se alteraram a todos os níveis na direção da sustentabilidade ambiental.
Em 2015, com a implementação da metodologia de trabalho DIGIUP, aplicada na maioria dos
clientes da área de negócio da Contabilidade, foi possível atingir uma redução de impressões e do
respetivo consumo de papel na ordem dos 60%. Adicionalmente, com as restrições de deslocação
ao escritório e implementando alguns objetivos de sustentabilidade inerentes à estratégia da
Conceito, as equipas alteraram a sua forma de trabalhar no que se refere à utilização de papel,
eliminando parcialmente ou quase totalmente a sua impressão, o que se revelou num novo
decréscimo de 60%.
Esta é uma das grandes conquistas em tempos de pandemia e que queremos agora perpetuar e
até melhorar num cenário pós-COVID, uma vez que não tem impacto no nível do serviço diário.
It has been one year since the World Health Organization declared a pandemic situation due to
the large-scale spread of Covid-19. Since then, working habits at Conceito have changed in the
direction of environmental sustainability at all levels.
In 2015, with the implementation of the DIGIUP work methodology, applied in most of the clients
of the Accounting business area, we have achieved a reduction of about 60% of printing and
associated paper consumption. Additionally, with the workplace travel restrictions and by
implementing some sustainability objectives inherent to Conceito’s strategy, the teams have
changed their way of working with regard to paper usage, partially or almost totally eliminating
printing, which resulted in a further decrease of 60%.
This is one of the great achievements in pandemic times and that we now want to perpetuate and
even improve in a post-COVID scenario, since it has no impact on the level of daily service.

COVID-19: UM ANO DEPOIS, o nosso consumo de papel diminuiu 60%

COVID-19: ONE YEAR LATER, our paper consumption has decreased by 60% 
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