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NEGÓCIO 
SUSTENTÁVEL E 
RESPONSÁVEL 
A Accenture Portugal é hoje sinónimo de sucesso 
no panorama global da nossa organização: somos 
um país importante e reconhecido, devido às 
nossas valências para encontrar novas formas de 
ajudar e aconselhar os nossos clientes, nos seus 
processos de transformação digital e tecnológica.  
Adicionalmente, assumimos também a liderança 
quando definimos o nosso modelo de negócio 
responsável, em perfeito alinhamento com os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
de forma a podermos colocar em prática a nossa 
missão: melhorar a forma como o mundo vive e 
trabalha.

Para além das Nações e dos Estados, também as 
empresas têm a responsabilidade incontornável 
de impulsionar o desenvolvimento social e a 
sustentabilidade ambiental.

Para isso, na Accenture trabalhamos em conjunto 
para atingir um objetivo maior do que apenas o 
crescimento económico, fomentando uma cultura 
de responsabilidade e transparência para potenciar 
o nosso impacto na sociedade. Acreditamos que 
chegou o momento da inovação responsável, da 
sustentabilidade e do compromisso social serem 
peças fundamentais dos modelos corporativos de 
todas as organizações, integrando-as naturalmente 
na estratégia, como objetivo da empresa e do 
trabalho do dia-a-dia dos nossos colaboradores.
Desde 2018 publicamos o nosso relatório de 

sustentabilidade anual, demonstrando a todos 
os nossos stakeholders como implementamos o 
nosso modelo de negócio responsável. Também 
descrevemos o nosso contributo para os ODS, 
com especial destaque para os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável diretamente 
relacionados com o nosso negócio: número 
5 (igualdade de género), 8 (trabalho digno e 
crescimento económico), 9 (indústria, inovação 
e infraestruturas) e 16 (paz, justiça e instituições 
eficazes).

As páginas que se seguem resumem a informação 
e os dados mais relevantes do nosso Relatório 
de Sustentabilidade da Accenture em Portugal, 
durante o exercício fiscal de 2019. As sociedades 
do grupo Accenture em Portugal depositam as 
suas contas anuais, auditadas pelo ROC João 
Martins, com a regulamentação do Código das 
Sociedades Comerciais e procedimentos definidos 
pela Autoridade Tributária em conformidade com o 
Sistema de Normalização Contabilística, em vigor 
em Portugal.

Gostaríamos de agradecer aos nossos clientes, 
aos nossos colaboradores e à sociedade em geral 
pela confiança que depositaram na Accenture para 
alcançar estes resultados em 2019.
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CLIENTES
RESULTADOS TANGÍVEIS PARA 
LIDERAR O MERCADO

   Applied Intelligence
   Cloud
   Cyber-resilience / Security
   End-To-End Marketing
   Industry X.0
   Intelligence
    Intelligence Experience 

Center

    Intelligent Engineering 
Software

   Intelligent Operations
   Intelligent Platforms
   New IT

Portugal Advanced 
Technology Centers 
Lisboa e Braga

Intelligent Operations 
Centers  
Lisboa

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

A NOSSA REDE DE CENTROS  
EM PORTUGAL

Somos líderes globais em serviços profissionais, trabalhando com mais de 
6.000 clientes em todo o mundo numa vasta gama de serviços e soluções em 
strategy, consulting, digital, technology e operations.   

Combinamos a nossa ampla 
experiência em todas as áreas 
de negócio, com conhecimento 
especializado em mais de em mais 
de 40 indústrias e em diferentes 
setores económicos para os ajudar 
a otimizar o seu desempenho e a 
gerar valor sustentável para os seus 
shareholders. 

O nosso compromisso consiste em 
inovar para que as organizações 
possam obter resultados 
tangíveis. Para tal, desenvolvemos 
e dimensionamos soluções 
tecnológicas através da nossa 
extensa rede de centros de inovação 
e das tendências e tecnologias que 
consideramos prioritárias. Para 
oferecer sempre as mais recentes 
capacidades do mercado, confiamos 
no nosso ecossistema de mais de 
180 alianças e ganhamos força 
através de aquisições. Tudo isto 
assenta num modelo de negócio 
responsável que ajuda a melhorar 
a forma como o mundo vive e 
trabalha.

Como trabalhamos com os nossos clientes: 
accenture.com/us-en/client-case-studies
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Os nossos 25 principais 
clientes representam 
90% da faturação e 19 já 
o são há 10 anos 

66% 
das empresas do 
PSI-20 e 

são nossos clientes

$43.2B 
volume de negócios

+120 
países

A nível global

+75%
das empresas da Fortune Global 500 
e 91 empresas da Fortune Global 100 
são clientes

94
clientes

+260 
projetos realizados 

190M€
volume de negócios 

Em Portugal

22 
das 100 maiores 
empresas 
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INOVAÇÃO
DA IDEALIZAÇÃO À INDUSTRIALIZAÇÃO, 
CRIANDO VALOR PARA O ECOSSISTEMA 

ACCENTURE RESEARCH,  
onde analizamos 
É o centro de estudos da nossa empresa.

ACCENTURE VENTURES,  
onde colaboramos 
É a nossa forma particular de nos 
relacionarmos com o ecossistema 
inovador através de investimentos, 
patrocínios e acordos de colaboração. 

ACCENTURE LABS,  
onde investigamos 
São um conjunto de laboratórios 
tecnológicos, cinco a nível global, que 
trabalham com a finalidade de reduzir 
a lacuna entre as novas tecnologias 
emergentes e a sua aplicação nos 
diversos setores.

A NOSSA ARQUITETURA DE INOVAÇÃO

Da investigação à aplicação, na Accenture apoiamos a inovação de 
forma a criar valor para os nossos clientes com uma arquitetura de 
inovação única que impacta toda a cadeia de valor.

Para a Accenture Portugal, a inovação é a estrela 
em torno da qual orbitam todas e cada uma das 
atividades e iniciativas, apresentadas neste relatório. 
O justo equilíbrio entre todas elas e a específica 
distância em relação à inovação permitem entender 
qual é o seu real impacto no futuro. 

Além disso, sabemos que a colaboração é necessária 
para uma inovação sistemática. É por isso que nos 

envolvemos continuamente com startups e IDEs 
(Innovation Drive Enterprises), assinando acordos 
de colaboração e desenvolvendo iniciativas que 
colocam os nossos profissionais em contacto com 
este ecossistema. Também mantemos alianças de 
colaboração tecnológica com diferentes parceiros, 
ao mesmo tempo que promovemos carreiras 
académicas, mestrados e acordos com várias 
instituições académicas de renome no nosso país.

Mais informação sobre a nossa rede de centros de inovação em:    
accenture.com/us-en/about/innovation-centers-index

ACCENTURE STUDIOS,  
onde aceleramos
É uma solução organizativa que nos 
permite mover a duas velocidades.

ACCENTURE INNOVATION CENTERS, 
onde solucionamos 
Trata-se de um conjunto de centros, 
cuja principal razão de ser é criar e 
desenvolver soluções inovadoras. 

ACCENTURE DELIVERY CENTERS, 
onde industrializamos 
Este conjunto de centros tem como 
objetivo desenvolver de forma 
industrial as soluções desenhadas e 
aprovadas ao longo da cadeia de valor.
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+70M€ 
de receitas  em 

Technology

Parcerias com 
centros de 
investigação 
em inteligência artificial e com 
laboratórios de inovação 

+20 
startups, 
com as quais mantemos 
acordos

3
Innovation Hubs

+670 
novas 
patentes em  
todo o mundo

a nascer em Portugal 

pedido de
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COLABORADORES
A EMPRESA MAIS DIVERSA E INCLUSIVA  
DO MUNDO 

A Accenture é a empresa mais diversa e inclusiva do mundo, pelo segundo 
ano consecutivo, de acordo com a Refinitiv (anteriormente, Thomson 
Reuters). Empenhamo-nos em ter equipas diversificadas em todos os 
sentidos (género, idade, deficiência, orientação sexual, cultura ou formação 
profissional inicial), algo que consideramos fundamental para o sucesso 
da empresa e especialmente relevante tanto do ponto de vista empresarial 
como social. 

Esforçamo-nos por oferecer aos nossos mais 
de 3.000 colaboradores em Portugal uma vasta 
gama de benefícios sociais. Facilitamos ao mesmo 
tempo a flexibilidade de trabalho e o equilíbrio 
entre a vida pessoal e profissional e a possibilidade 
de conceberem a sua própria carreira através 
de um modelo transparente. Ao mesmo tempo, 
impulsionamos o seu desenvolvimento e trabalhamos 
para construir um ambiente de trabalho saudável que 
melhore o bem-estar físico e psicológico das  
nossas pessoas.

A inovação faz parte do nosso ADN, está presente 
desde o nosso contacto inicial com os nossos 
profissionais (utilizando os mais recentes métodos de 
seleção baseados na neurociência, juntamente com 
a inteligência artificial, análise e gamificação) e ao 
longo de toda a sua carreira, antecipando a formação 
de que necessitarão ou descobrindo os fatores-chave 
por detrás da sua presença contínua na empresa.

Também não nos esquecemos de devolver à 
sociedade tudo o que ela nos tem dado e de agir em 
conformidade, apoiando uma educação de qualidade 
que melhore a empregabilidade dos jovens e ofereça 
oportunidades aos grupos mais vulneráveis. Tudo 
isto é possível graças aos nossos acordos com as 
principais universidades de Portugal e centros de 
formação profissional. 

Descobre como desenvolver o teu talento na Accenture em:  
accenture.pt/carreiras 

43% 
de mulheres no total 
em Portugal

+500 
profissionais 
participam na nossa 
rede de apoio ao 
coletivo LGBT

4 gerações

50 
nacionalidades

485  
áreas de 
formação 
distintas 

+600 
colaboradores 
estrangeiros

UM ADN INCLUSIVO E DIVERSO
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+3.000
profissionais

5% 
dos nossos colaboradores 
realizam teletrabalho 

+15
instituições académicas com 

protocolos de  
colaboração

+71.400 
horas de formação 
(23,4 horas por profissional)

+750 
pessoas
no último ano

+320 
estágios,
dos quais 210 são 
profissionais

Contratámos
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BOA GESTÃO E 
TRANSPARÊNCIA
ÉTICA, DIREITOS HUMANOS E CORPORATE 
GOVERNANCE: OS PILARES DA CONFIANÇA

Num ambiente de incerteza para os nossos clientes, profissionais e para o 
público em geral, a confiança é cada vez mais um valor importante para as 
organizações. Na Accenture, construímos a confiança numa base sólida: 
ética, direitos humanos e corporate governance para impulsionar o nosso 
crescimento futuro, a nossa diferenciação no mercado e para proteger os 
nossos colaboradores, clientes, a nossa marca e os nossos resultados. 

Contamos com um chatbot (COBE) que conversa 
com as pessoas dando resposta às suas dúvidas e 
apresentando-lhes sugestões. Esta solução orienta 
de forma simples e intuitiva os nossos profissionais 
para que possam encontrar conteúdos e recursos 
sobre o nosso Código de Ética Empresarial. Em 
2019, implementámos novas capacidades de 
análise, inteligência artificial e machine learning 
para melhorar a forma como o chatbot processa a 
linguagem e continua a aprender. 

Outra das nossas principais responsabilidades é a 
proteção de dados. Desenvolvemos constantemente 
as nossas políticas de segurança da informação e de 
proteção de dados, para identificar novas ameaças 
e promover uma conduta adequada para reduzir a 
probabilidade e o impacto de possíveis ataques.

Descubra como combinamos etica e inteligência artificial no nosso chatbot COBE: 
accenture.com/us-en/company-ethics-code

   As melhores pessoas
   Criação de valor para o cliente
   Integridade
   Respeito pelo indivíduo
   Stewardship
   Uma rede global

Ajudamos os nossos clientes a adoptar novas 
tecnologias, incluindo a inteligência artificial, de 
forma responsável. Desenvolvemos um código de 
ética e valores relativos à inteligência artificial que 
funciona como um guia para qualquer iniciativa 
interna ou associada a um cliente.

OS NOSSOS CORE VALUES

TECNOLOGIA RESPONSÁVEL
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Entre as empresas  
mais éticas do mundo 
de acordo com a Ethisphere

Ajudamos os  
nossos clientes
a adotar as novas tecnologias, incluindo 
inteligência artificial, de forma responsável 

Direitos 
humanos:
aderimos aos principais  
tratados internacionais

+4.917 
horas de formação
em ética

90%
dos profissionais conhecem os 
nossos princípios globais de 
comportamento 

+7.400 
horas
de formação em proteção de dados e 
segurança da informação
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COMUNIDADE
OPORTUNIDADES PARA OS MAIS 
VULNERÁVEIS

Na Accenture Portugal, estamos conscientes de que um dos nossos 
compromissos prioritários para com a sociedade é o de melhorar a 
empregabilidade e as oportunidades para pessoas em condições de 
vulnerabilidade.

Descubra mais sobre a nossa estratégia de Responsabilidade Corporativa 
accenture.com/pt-pt/about/corporate-citizenship-index 

Nos últimos anos, através da área de Corporate 
Citizenship, fornecemos serviços de consultoria 
pro-bono para o setor social, a par com as nossas 
doações corporativas, enquanto providenciamos aos 
nossos profissionais o apoio necessário, para que 
estes realizem os seus propósitos sociais, através de 
trabalho voluntário ou doações financeiras. Assim, 
trabalhamos com o ecossistema de forma a gerar 
soluções inovadoras que fortalecem as pessoas para 
que possam prosperar numa economia digital.

Adicionalmente, consideramos que tanto a 
cultura, como a economia, a ciência e o progresso 
humanístico são campos fundamentais que devemos 
apoiar para cumprir a nossa missão de melhorar 
a forma como o mundo vive e trabalha. Por esta 
razão, participamos em mais de 180 alianças a nível 
mundial, com empresas líderes nos seus setores, e 
colaboramos com diversas associações, instituições 
e fundações através de diversas iniciativas. 

Em Portugal:

    Somos membros de +9 associações 
empresariais e económicas

    Somos membros de +7 redes ou inciativas para a 
sustentabilidade

    Colaboramos com mais de +15 universidades, 
escolas de negócios e politécnicos localizadas 
em Lisboa, Porto, Coimbra, Braga de onde 
são provenientes os mais de 300 alunos que 
realizaram os estágios na Accenture

+200 
 beneficiários 

+100  
cursos 
concluídos

5  
organizações

Plataforma tecnológica de desenvolvimento 
de soft skills lançada em 2018, com o objetivo 
de potenciar o desenvolvimento pessoal e a 
empregabilidade. 
A Plataforma + Competências permite a 
realização online de uma avaliação individual 
de competências determinantes para o 
desenvolvimento pessoal, a integração na 
sociedade e a progressão profissional. Esta 
avaliação permite, de seguida, a elaboração 
de um plano individual de capacitação 
para o desenvolvimento de um leque de 
competências agregadas por diversos 
níveis de complexidade e que incorporam 
a crescente digitalização da sociedade. A 
capacitação pode decorrer online ou, se a 
organização assim o desejar, em formato 
presencial.

PLATAFORMA + COMPETÊNCIAS 



17

2019 
+5.900  
horas de 
consultoria  
a organizações sociais 

2010-2019 
+37.500 
horas de serviços de  
consultoria

DONATIVOS: 

CONSULTORIA PRO BONO: 

VOLUNTARIADO: 

70.000€  
doados a organizações 

+580.000€  

+21.500€ 
doados pelos nossos colaboradores

2019 

2010-2019: 

doados pela Accenture 

+650   
horas doadas 

200   
profissionais

+1.100    
voluntários

2019 2010-2019 
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AMBIENTE
NA DIREÇÃO DE UMA ECONOMIA CIRCULAR 
E DE BAIXO CARBONO

Estamos conscientes de que as alterações climáticas, a poluição dos 
ecossistemas e a produção de resíduos são os desafios globais da nossa era, 
aos quais não podemos deixar de dar resposta. O nosso modelo de negócio 
responsável estabelece as bases do nosso compromisso com o ambiente, tal 
como definido na nossa Política Ambiental.

Estamos convencidos de 
que a soma de pequenos 
atos pode mudar o 
mundo. Por esta razão, 
promovemos a colaboração 
entre as diferentes áreas e 
departamentos da nossa 
organização para unir 
forças que nos ajudem 
a alcançar os nossos 
objetivos. As pessoas são 
uma parte fundamental da 
nossa transformação numa 
empresa mais sustentável e 
consideramos a tecnologia 
como um facilitador 
fundamental neste processo 
de mudança.

Temos um 
Sistema de 
Gestão Ambiental 
certificado 
segundo a norma 
ISO 14001 desde 
2008, o que nos 
permite minimizar 
e controlar o nosso 
impacto e riscos 
ambientais.

Descubra como poupamos energia graças à nossa solução climática inteligente em: 
youtube.com/watch?v=_k1j2QKeCRE

ENERGIA

M
ATERIA

IS

Renovável

Sistemas de 
poupança 

e eficiência 
energética

Reutilização 
e doação de 

computadores

Climatização 
inteligente

Contadores 
inteligentes

EM
IS

SÕ
ES

RESÍDUOS

Substituição 
de copos e 
colheres de 

plástico

Follow-me 
print – gestão 
inteligente de 

impressões

Redução Reciclagem

Reutilização

Tecnologias 
colaborativas

Teletrabalho

Carregamento  
de veículos  

elétricos

SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL
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21% 
o consumo de energia por 
colaborador 

100% 
o uso de copos e colheres de plástico 
nas nossas máquinas de café 

8% 
o consumo de água por 
colaborador 

61%
dos resíduos para 
reciclagem 

+29 
ton. CO2, graças ao 
teletrabalho 

70% 
de fornecimento de 
energia elétrica de 
fontes renováveis 

36% 
as emissões por colaborador, 
decorrentes de viagens, 
nos últimos 3 anos evitando assim 
a emissão potencial de mais de 800 ton. CO2 

Os dados apresentam o comportamento ambiental em todos os escritórios certificados ou em vias 
de certificação da Accenture, em Portugal, nos últimos três anos fiscais (2017, 2018 e 2019) exceto os 
dados relativos a reciclagem que respeitam a 2018 e 2019. 

Em Portugal, reduzimos

Em Portugal, negociámos 
novos contratos para atingir 
mais de

Reduzimos em 

Reduzimos em 

Separámos 

Eliminámos a 

Evitámos a 
emissão de
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Em 2019, o volume de compras 
da Accenture Portugal atingiu os 
58,9M€. Este número demonstra a 
magnitude da responsabilidade que 
temos ao transferir este investimento 
para o tecido empresarial português 
e de transformar esta riqueza 
em oportunidades para a nossa 
sociedade. 

A sustentabilidade e a mitigação dos riscos 
inerentes às nossas operações de supply chain são 
duas das nossas prioridades.

Para uma gestão sustentável dos nossos 
fornecedores, dispomos de três processos 
diferentes (homologação, contratação e análise 
de risco) e de uma metodologia comum que nos 
permite verificar se os fornecedores cumprem 
todas as suas obrigações fiscais, laborais, éticas e 
ambientais, entre outras.

HOMOLOGAÇÃO

Os nossos fornecedores devem passar por um 
processo de homologação que inclui requisitos 
específicos nas seguintes áreas:

CONTRATAÇÃO 

O nosso rigoroso processo de contratação exige 
que os nossos fornecedores cumpram critérios 
de responsabilidade, assinem cláusulas de 
sustentabilidade e incluam requisitos de segurança da 
informação. Temos um programa de anticorrupção e 
formação para fornecedores.

ANÁLISE DE RISCO

Identificamos os fornecedores estratégicos que 
apresentam o maior risco para o nosso negócio 
e reputação. De acordo com a nossa atividade, 
identificamos como fornecedores estratégicos 
a categoria de compras que denominamos 
“contractors”. 

CADEIA DE  
ABASTECIMENTO 
INVESTIMENTO E SUSTENTABILIDADE PARA 
EMPRESAS LOCAIS

Controlo da 
cadeia de 

fornecimento

Homologação 
O peso dos critérios 

de sustentabilidade no 
processo de homologação 
representa 85% do total* 

Direitos  
humanos

Ética e 
compliance

Segurança da 
informação

Financeiro

Recursos 
humanos e 

prevenção de 
riscos laborais

Ambiente e 
qualidade

Responsabilidade 
social empresarial

* O processo de homologação está a ser revisto e esta percentagem irá 
aumentar durante 2020.

1 

2 
3 
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58,9M€ 
em compras 

81% 
dos nossos fornecedores 
homologados   

97% 
de compras a fornecedores 
portugueses 

+3.300  
cursos em ética, compliance e 
segurança da informação 

+350 horas 
de formação em 
sustentabilidade 

+700  
empregos indiretos 
criados 

372  
fornecedores 
homologados
que contribuem para 61% das 
despesas com compras em 
Portugal

85%   
peso da 
sustentabilidade
na homologação de fornecedores

são profissionais 
independentes e PME 
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Em 2015, os estados membros que compõem a 
Assembleia Geral das Nações Unidas aprovaram “um 
plano de ação a favor das pessoas, do planeta e da 
prosperidade”, concretizado nos 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável como parte da agenda 
2030 para o desenvolvimento sustentável.

Estes objetivos foram definidos, entre outras questões 
e com o horizonte em 2030, para acabar com a 
pobreza; garantir uma educação inclusiva; alcançar 
a igualdade de género; promover o crescimento 
económico sustentado, inclusivo e responsável; 
conseguir o pleno emprego e trabalho decente para 
todos; construir infraestruturas resilientes e fomentar 
a inovação; reduzir a desigualdade e a injustiça ou 
fazer face às alterações climáticas.

Nestes quatro anos decorridos desde que foram 
definidos os 17 ODS, foram dados importantes passos: 
por exemplo, a população mundial vive melhor e 
a mortalidade infantil em menores de cinco anos 
diminuiu. Contudo, o avanço na maioria dos Objetivos 
Globais está a ser lento ou mesmo invertido: 700 
milhões de pessoas ainda vivem em pobreza extrema, 
mais de 170 milhões continuam sem emprego e mais 
de 70 milhões procuram refúgio.

Na Accenture Portugal, estamos comprometidos 
em liderar esta agenda e incorporar uma nova 
visão impulsionada pelos ODS. Esta é uma grande 
oportunidade para alinhar a nossa estratégia e 
expetativas com as dos nossos clientes, acionistas, 
colaboradores, fornecedores e a sociedade em geral.

A NOSSA 
CONTRIBUIÇÃO 
PARA OS ODS DAS 
NAÇÕES UNIDAS 
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Meta 16.10
Acesso à informação e 
liberdades fundamentais

Meta 16.5
Reduzir a corrupção e  
o suborno

Meta 9.2
Indústria inclusiva e 
sustentável

Meta 9.5
Investigação científica e 
capacidade tecnológica

Meta 8.5
Pleno emprego e 
trabalho decente

Meta 8.6
Jovens com trabalho 
e estudos

Meta 8.8
Proteção do direito laboral 
e ambiente seguro

Meta 8.1
Manutenção do 
crescimento económico

Meta 5.5
Participação plena e 
igualdade de oportunidades

Meta 8.2
Diversificação, tecnologia e 
inovação

Meta 5.B
Melhorar a utilização 
de tecnologias e TIC

Meta 8.3
Fomento das pequenas e 
médias empresas

Meta 5.C
Políticas e leis para a 
igualdade

ODS Estratégicos

ODS Relevantes
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PRÉMIOS E  
RECONHECIMENTOS

ANALISTAS DE 
MERCADO

NEGÓCIO E 
INOVAÇÃO

AÇÃO SOCIAL, DIVERSIDADE 
E IGUALDADE

EXERCÍCIO FISCAL 2019

PRÉMIOS PARCEIRO 
INFLUENTE
Maior Parceiro 
Influencer de Negócio 
da SAP

PRÉMIO PARTNER 
NETWORK 
Partner Network da 
Oracle

PRÉMIO DE TRASNFORMAÇÃO DIGITAL 
Parceiro do ano da Microsoft para a 
Transformação Digital

Reconhecimentos nacionaisReconhecimentos nacionais

Reconhecimentos internacionais

Reconhecimentos nacionais

PRÉMIO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Prémios Human Resources 2019: melhor empresa de serviços de consultoria em Portugal

COMPROMETIDOS 
COM A IGUALDADE 
DE GÉNERO
Índice Bloomberg de 
Igualdade de Género 
2019

EMPRESA MAIS 
DIVERSA E INCLUSIVA 
DO MUNDO* 
Índice de Diversidade 
e Inclusão da Refinitiv 
(antes, Thomson 
Reuters)

ENTRE AS 
EMPRESAS 
MAIS ÉTICAS DO 
MUNDO
Ethisphere 
Institute

REFERÊNCIA 
EM “PRIDE 
WORKPLACE”
Plataforma 
Internacional para 
a Inclusão LGBTI no 
Trabalho
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Todos os nossos prémios e reconhecimentos estão disponíveis em accenture.com/pt-pt/company-
awards-recognition

 

MELHORES EMPRESAS 
PARA TRABALHAR

REPUTAÇÃO E 
LIDERANÇA

Alguns reconhecimentos da Accenture a nível global

ENTRE AS 100 MELHORES EMPRESAS PARA TRABALHAR
Great Place to Work

Reconhecimentos internacionais

Reconhecimentos internacionais

Nº 28 ENTRE AS MARCAS MAIS 
VALIOSAS DO MUNDO
BrandZ

EMPRESAS MELHOR GERIDAS
The Wall Street Journal e  
The Ducker Institute

Nº 31 ENTRE AS MARCAS MAIS 
VALIOSAS DO MUNDO*
Interbrand

Nº 36 ENTRE AS MARCAS 
MAIS VALIOSAS DO MUNDO
Forbes

MARCA MAIS VALIOSA EM  
SERVIÇOS DE IT
Brand Finance

ENTRE AS 10 MARCAS 
MAIS SEGUIDAS*
LinkedIn

SUSTENTABILIDADE E AMBIENTE

BARRON’S MOST SUSTAINABLE 
INTERNATIONAL COMPANIES
Nº1 no Ranking

DOW JONES SUSTAINABILITY 
INDEX NORTH AMERICA
Há 15 anos consecutivos

FORTUNE’S CHANGE THE 
WORLD LIST
Nº21 no Ranking
Há 3 anos na lista

FTSE4GOOD 
GLOBAL INDEX
Há 15 anos 
consecutivos

CDP’S CLIMATE 
CHANGE “A LIST”
Nível A
Há 5 anos na lista

CR MAGAZINE’S 100 BEST 
CORPORATE CITIZENS
Nº23 no Ranking
Há 11 anos consecutivos
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SOBRE A ACCENTURE

A Accenture é uma organização global líder em serviços profissionais 
que oferece uma ampla gama de serviços em estratégia e consultoria, 
interactive, tecnologia e operações, com capacidades digitais em 
todos esses serviços. Combina a sua experiência ímpar com uma forte 
especialização em mais de 40 indústrias suportada pela maior rede 
mundial de centros de Advanced Technology e Intelligent Operations. 
Com 513 mil profissionais a servir clientes em mais de 120 países, 
a Accenture utiliza a inovação contínua para ajudar os clientes a 
melhorar o seu desempenho e a criar valor acrescentado em todos os 
seus negócios. Visita-nos em www.accenture.com.


