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PRÉMIO INOVAÇÃO EM PREVENÇÃO | INOVAÇÃO EM PREVENÇÃO AWARD

WEBINAR

O Grupo Conceito convida-o(a) a assistir a uma sessão online, organizada em parceria com a
Ana Bruno & Associados, sobre o tema “Fundos de Capital de Risco em Portugal”.
Serão abordadas as principais vantagens de Constituição de um Fundo de Capital de Risco,
explicado o processo de registo junto da Autoridade Tributária, as respetivas obrigações de
Compliance e abordadas as obrigações de reporting a entidades de supervisão.

A sessão em Português decorrerá no dia 20 de Maio (quinta-feira), entre as 09h30 e as 11:30.
Mais informações sobre a inscrição por email marketing@conceito.pt

Conceito Group invites you to attend an online session, organized together with Ana Bruno &
Associados on the topic “Venture Capital Funds in Portugal”. The main advantages of the
constitution of a Venture Capital Fund will be addressed, describing the registration process
with the Tax Authority, the respective Compliance requirements and addressing the reporting
requirements to the supervisory entities.

The session in English will take place on 27thMay (Thursday), between 09:30 and 11:30.
More information about the registration by email marketing@conceito.pt

Fundos de Capital de Risco em Portugal | Venture Capital Funds in Portugal

Decorreu no mês de abril, a eleição dos
vencedores da 1ª edição do Prémio Inovação em
Prevenção, uma iniciativa da Ageas Seguros e
da EXAME em parceria com a Ordem dos
Economistas e o ISQ. O objetivo desta iniciativa
foi o de premiar e promover as práticas mais
inovadoras em prevenção e segurança.

A Conceito submeteu a sua candidatura na
categoria Património, com o projeto de
implementação da ISO 27001, tendo ficado nos
finalistas (TOP3) a nível nacional.
A obtenção deste resultado é um grande
reconhecimento na 1ª edição deste Prémio.

Conceito no TOP 3 nacional | Conceito in the national TOP 3

In April, it took place the election of the winners of
the 1st edition of the award Prémio Inovação em
Prevenção, an initiative of Ageas Seguros and
EXAME, together with the Ordem dos Economistas
(Portuguese Association of Economists) and ISQ -
Welding and Quality Institute. The aim of this
initiative was to reward and promote the most
innovative practices in prevention and safety.

Conceito submitted its application in the
Património (Heritage) category, with the ISO
27001 implementation project, and was among
the finalists (TOP3) at national level.
Achieving this result is a great recognition in the
1st edition of this Award.


