
Accenture em 
Portugal

FY23



Accenture in Spain

Copyright © 2021 Accenture. All rights reserved.

Quem somos

A Accenture é uma organização 
global de serviços profissionais, 
líder em capacidades digitais, 
cloud e security.

Combinando uma experiência 
sem paralelo com uma forte 
especialização em mais de 40 
setores de atividade, oferece 
uma ampla gama de serviços 
em estratégia e 
consultoria, tecnologia, 
operações e a Accenture Song, 
suportada pela maior rede 
mundial de centros de 
tecnologias avançadas e 
operações inteligentes. 
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O nosso propósito
Cumprir a promessa da tecnologia e 
da criatividade humana
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A nossa estratégia de crescimento sustentável baseia-se na criação de valor 
360º para os nossos clientes, profissionais, acionistas, parceiros e sociedade. 

Parceiros de 
confiança

Especialização por 
indústria

Maior fornecedor 
independente de 
serviços de 
tecnologia do 
mundo

*Ethisphere

Capacidades 
diferenciadoras 

para gerar valor 

Equipas diversas e 
inovadoras

Uma das empresas 
mais responsáveis* 

Accenture em Portugal
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2021: Um ano de criação de valor 

Globalmente:

$50.5
De faturação global

674,000
profissionais

+7,000
clientes

+75% de Fortune 500
são clients Accenture

32 Ranking da marca

mais valiosa

(Interbrand)

26%
Rendimento 

médio anual nos 

últimos 5 anos 

fiscais

98 do nosso top 100 são os 
nossos clientes há pelo menos 
10 anos

Em Portugal

€233M
de volume de negócio em

Portugal

+4,500
profissionais 1990

Presentes em Portugal desde

8,39% das empresas 
do PSI-20 
e 15,38% das 100 
maiores empresas

+143 56%
dos nossos 25 
principais clientes
são clientes desde
2010

Clientes O nosso top

Accenture em Portugal
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Strategy and 
Consulting

HEALTH AND PUBLIC 
SERVICE

PRODUCTS RESOURCESFINANCIAL SERVICES

• Comunicação e 
Media

• High Tech

• Software & 
Platforms

COMMUNICATIONS, MEDIA 
AND TECHNOLOGY

• Banca

• Seguros

• Mercado de 
Capitais

• Saúde

• Administração
pública

• Bens de consume

• Indústria

• Retalho

• Transportes

• Turismo

• Energia

• Utilities

• Recursos naturais

Prioridades
estratégicas de 
crescimento

Especialistas
em

+40
indústrias

Estratégias para acelerar a 
transformação digital

Impulsionar o crescimento e a 
rentabilidade para uma entrega
de valor sustentável

Alta expertise functional e 
industrial

Applied Intelligence

Hubs de inovação

Produtos e plataformas
conectadas

Song

Criatividade e tecnologia 
combinadas para 
experiências memoráveis 

Crescimento, produtos e 
cultura guiada pelo design

Tecnologia e plataformas
de experiências

Criatividade, media & 
estratégia de marketing

Gestão de campanhas, 
conteúdo e canal

Technology

Cloud

Integração de sistemas/ 
Gestão de aplicações

Security

Intelligent Platform Services

Infraestrutura

Engenharia de software

Labs/Ventures

Ecossistema de parceiros

Operations

Business Process Services

Operações específicas por
função e/ou indústria

Finanças & Contabilidade/ 
Procurement/Supply Chain/ 
Marketing

Industry-Specific 

Banca/Seguros/Saúde

Accenture em Portugal
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Antecipar as últimas
tendências e tecnologias

Accenture em Portugal

Platforms DataSecurity Industry XCloud

TRENDS
AI
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Com uma arquitetura de inovação única

Formar
tecnologias
emergentes

Protótipo através de
projectos de I&D 

aplicados

Desenvolvimento 
de tecnologia 
com rapidez e 

agilidade

Desenho, escala e 
reutilização de casos 
de sucesso e assets 

em todas as áreas de 
negócio e indústrias

Industrialização e 
entrega de 
inovação

Tendências
Pesquisa & 

DesenvolvimentoInvestmento & 
Inovação aberta

Soluções
inovadoras

Casos de estudo
& ativos

Escala

Accenture
Research

Accenture
Ventures

Accenture
Studios

Accenture
Innovation centers

Accenture
Delivery centers

Accenture
Labs

Descobrir novas 
ideias e definir 

tendências

Accenture em Portugal
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Accenture em Portugal

Lisbon 
Intelligent 
Operations 
Center –
Amoreiras 
Square

Human 
Capital 
Management 
Center of 
Excellence

Field Force 
Management 
Center of 
Excellence

Lisbon 
Intelligent 
Operations 
Center -
Miraflores

Advanced 
Technology 
Center  
Lisbon

Advanced 
Technology 
Center 
Braga

Os nossos centros em Portugal
Por função:
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Accenture em Portugal

InSure: 
Insurance 
Intelligent 
Operations 
Center

Accenture 
Tolling 
Center of 
Excellence

Utilities 
Center of 
Excellence

The Bay: 
Innovation 
Habitat for 
FS - Lisbon

AI Store: 
Innovation 
with 
Purpose  
Porto

Os nossos centros em Portugal
Por indústria:
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Aceda ao relatório aqui.

Sustentabilidade é o
Novo digital.

Sustentabilidade é 
o novo digital

Estamos comprometidos com o cumprimento dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável e os 10 Princípios do Pacto 
Global das Nações Unidas

Somos uma
empresa

responsável

com as  nossas
pessoas, ambiente e 

cadeia de valor

Estamos focados
em reduzir

o nosso impacto
ambiental

alinhando os nossos 
compromissos com a 

ciência

Lideramos com 
integridade e criamos

uma cultura ética

Procuramos construir as 
bases para um negócio 
responsável e fomentar 

uma cultura ética 

Accenture em Portugal
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Antecipar ameaças

Proteger os nossos dados 
e dos nossos clientes 

Responder de forma ágil 
e adequada aos 
incidentes de segurança

Construir a infraestrutura 
tecnológica necessária 
para a proteção de dados 

Gerir o risco

Consciencializar, formar e 
comunicar 

Em Portugal:

99% dos nossos profissionais 
completaram o primeiro nível 
bronze do nosso programa IS 
Advocate. 

horas de formação 
sobre privacidade de 
dados e segurança da 
informação, em 
Portugal. 

+37,455

Accenture em Portugal
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O impacto alcançado nas 
pessoas, nos negócios e no 
planeta, cujo sucesso 
medimos com base na criação 
de valor 360º para todos os 
nossos stakeholders 

Valor 360º

A nossa organização

Os nossos clients e parceiros

O nosso impacto na sociedade

Criando valor sustentável

Accenture em Portugal

:/acnprodedit-2016.accenture.com/sitecore/content/pt-pt/Home/RedesignBucket/about/company/1/relatorio-sustentabilidade-a-nossa-organizacao.aspx?sc_mode=preview&sc_lang=pt-PT
https://acnprodedit-2016.accenture.com/pt-pt/Home/RedesignBucket/about/company/1/relatorio-sustentabilidade-os-nossos-clientes-e-parceiros.aspx
https://acnprodedit-2016.accenture.com/pt-pt/RedesignBucket/about/company/1/relatorio-sustentabilidade-o-nosso-impacto-na-sociedade.aspx
https://acnprodedit-2016.accenture.com/pt-pt/RedesignBucket/about/company/1/relatorio-sustentabilidade.aspx
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Parceiros: 

Maior fornecedor 
independente de serviços de 
tecnologia do mundo. 

A nossa posição privilegiada 
no mercado permite-nos 
ampliar as nossas 
capacidades tecnológicas e 
de negócios através de um 
amplo ecossistema de 
parceiros líderes em 
inovação. 

Parceiros estratégicos:

O nosso ecossistema de parceiros tecnológicos e 
industriais.

Accenture em Portugal
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Pessoas: 

Estamos 
empenhados em
criar emprego de 
qualidade

47% das nossas pessoas

têm contrato permanente

85.540 horas de 

formação (quase 17h por 

pessoa)

5
gerações

43%
de mulheres na força de trabalho

32%
de mulheres em lugares

executivos

+600
profissionais aliados LGBT

Contratamos +1,500 
pessoas ao ano

Oferecemos oportunidades

em áreas como Cloud, data 

management, plataformas e 

estratégia de negócio.

Oportunidades na

Accenture Portugal 

Trabalhamos juntos
para formar os
profissionais do 
futuro

+300 estagiários

+4,500
pessoas

Inclusão e diversidade: a chave do nosso 
sucesso 

Accenture em Portugal
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https://www.accenture.com/pt-pt/careers
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Comunidade: 

Recorrendo à nossa capacidade de inovação e ao nosso 
ecossistema de parceiros, lideramos a mudança para gerar 
um impacto positivo na sociedade e promovemos um 
novo modelo económico que tem como objetivo o 
benefício de todos e a criação de um futuro mais justo e 
inclusivo. 

Skills to Suceed: A nossa 
iniciativa global para capacitar as 
pessoas 

A nossa iniciativa global Skills to Succeed 
consiste em apoiar e capacitar as pessoas 
para lidar com as constantes mudanças do 
mercado de trabalho, contribuindo para 
uma sociedade economicamente mais 
inclusiva. Juntamente com os nossos 
parceiros, conseguimos formar quase 5,8 
milhões de pessoas com as competências 
necessárias para melhorar 
substancialmente as suas vidas. 

+11,300
horas de consultoria doadas a 

projectos sociais

+980
horas de trabalho voluntário

doadas por 235 pessoas

+€76,180 
doados a organizações

+€14,487
Doados por 373 pessoas

Responsabilidade social: criar hoje um futuro 
melhor 

Accenture em Portugal
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https://www.fundaula.es/
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Ambiente:
Accenture em Portugal

-71%
consumo de água por 

colaborador relativamente

aos últimos 3 anos

-51%
consumo de eletricidade por 

colaborador, face a 2020, em 

todas as nossas instalações. 

-88%
emissões de CO2 

associadas a viagens nos 

últimos 3 anos.

100%
do mobiliário dos nossos 

escritórios reciclado, 

reaproveitado ou doado 

Rumo a 
emissões 
líquidas de 
carbono 

Reduzir a nossa

pegada de 

carbono

0
desperdício

Fomentamos a 

economia

circular

0 Consumo
eficiente

Os nossos compromissos e 
objetivos 

Rumo a um planeta mais sustentável

100%
Energia renovável

+1,381
ton. de emissões CO2 

evitadas

Copyright © 2022 Accenture. All rights reserved.
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Fornecedores: 

Envolvemos os nossos profissionais na promoção de 

compras responsáveis.

Accenture em Portugal

+€42,5 M
volume de compras

261
fornecedores

homologados ou

reautorizados

81%
dos fornecedores 

homologados são PME 

(menos de 250 

trabalhadores) 

651
empregos indiretos criados

4.259
horas de formação em ética e 

compliance a trabalhadores 

subcontratados 

95%
do volume de compras

realizado a 

fornecedores nacionais

Promovemos uma cadeia de fornecimento 
sustentável num ano atípico 

Copyright © 2022 Accenture. All rights reserved.
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Reconhecimento do 
valor que 
entregamos

Reputação e liderança

Top 10 empresas no 
LinkedIn 2022:
nº 6 em Portugal 

Merco 2021: A melhor 
empresa do setor de 
Consultoria e a com 
melhores práticas ESG no 
mesmo setor

Iberian Lawyer Gold 
Awards 2021: Equipa
interna do ano em
serviços & consultoria

Marketeer 2022 
Awards: Uma das 
marcas finalistas

Melhor empresa
para trabalhar

Revista Human 
Resources 2022:  
Melhor empresa em
Employer Branding

Exame Magazine and 
Manpower Group 2021: 
Nomeada para o prémio
de “50 best companies to 
work for 2021”

Sustentabilidade, ética, 
inclusão e diversidade

Revista Human 
Resources 2022: Melhor
empresa em Inclusão & 
Diversidade

Jornal Vida Económica 
2022: Reconhecimento
pela prática de Recursos
Humanos

em Portugal

Accenture em Portugal

https://media.noticiasaominuto.com/files/naom_6184ff6f5c213.pdf
https://iberianlawyer.com/winners-of-iberian-lawyer-2021-gold-awards-announced/
https://marketeer.sapo.pt/corporate-brands-premios-marketeer-2021
https://hrportugal.sapo.pt/accenture-portugal-foi-considerada-a-empresa-com-o-melhor-employer-branding/
https://talentportugal.com/en/ranking-of-the-best-companies-to-work-exam/
https://hrportugal.sapo.pt/accenture-e-a-melhor-empresa-em-diversidade-e-inclusao/
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Sustentabilidade, 
ética, inclusão e 
diversidade

Ethisphere 2022: Entre 
as empresas mais éticas
do mundo

Bloomberg’s 2021 
Gender-Equality Index: 
Comprometida com a 
igualdade de género

Fortune 2021: Incluída
na lista Change the world

Refinitiv 2021: Entre as 
empresas mais
diversificadas e inclusivas
do mundo

Barron’s 2019: Entre as 
empresas mais
sustentávies

Reputação e liderança

Brand Finance 2022: Marca 
mais valiosa dos serviços de 
IT

BrandZ 2022: nº 26 no 
ranking “Most valuable 
brands”

Forbes 2022: nº 35 no 
ranking “Most valuable 
brands” 

Fortune 2022: nº 33 no 
ranking “Most Admired 
Companies”

Ad Agency Report 2021: 
Accenture Interactive, maior
agência digital do mundo

Interbrand 2021: nº 32 no 
ranking “Most valuable 
brands”

Negócio e inovação

Adobe 2022: Accenture, 
parceiro de soluções de 
experiência digital do ano

Appian 2022: Parceiro de 
inovação do ano

Global Mobile 2021: Fjord, 
melhor inovação móvel para 
humanos

SAS 2021: Accenture, 
parceiro do ano para 
impulsionador da 
transformação de negócios

globalmente

Analistas de mercado

Quadrante Mágico de 
Gartner 2022: Líder em SAP 
S/4HANA

Everest Group 2021: Líder 
em fornecer serviços
engenharia 5G 

Everest Group 2021: 
Fornecedores de serviços
líderes em SAP S/4HANA

Everest Group 2021: Líder
em Microsoft Azure systems 
integration 

Everest Group 2021: Líder
em Google Cloud platform 
systems integration

Forrester 2021: Líder em 
inovação em consultoria

Forrester Research 2021: 
Líder em serviços de 
transformação de negócios
digitais

IDC MarketScape 2021: Líder 
em estratégia digital

Parceiros Salesforce 
Consulting 2021: Parceiro
líder em oferta de soluções

Forrester Research 2020: 
Líder em cibersegurança
serviços na Europa

Melhor empresa para 
trabalhar

Fortune 2022: Entre as 
100 melhores empresas

Segurança de 
informação

CSO 50 Awards 2021: 
Prémio por Proteção do 
myTech Tool 

dotCOMM Platinum
Award 2021: Prémio de 
Hacker Land (Séries em 
Vídeo & Formação em 
Vídeo) 

Gold Hermes Creative 
Awards 2021: App para 
dispositivos móveis. 
Prémio pela 
Cybersegurança
constante da App

HCM Excellence Award
2021: Gold Excellence
em Learning. Prémio de 
CyberFest Virtual

HCM Excellence Award
2021: Silver Excellence
em Learning. Prémio de 
Imminent Breach

Accenture em Portugal

Reconhecimento do 
valor que 
entregamos
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Certificações
Accenture em Portugal

ISO 9001 Certificação, 
Sistema de gestão de 
qualidade

ISO 27701 Certificação, 
Sistema de gestão de 
segurança da 
informação

ISO 14001 Certificação, 
Sistema de gestão
ambiental

A Accenture Portugal encontra-
se a implementar as 
metodologias necessárias para a 
obtenção da certificação TiSAX

Verificação Externa ISO 
56002:2019 – Sistema de 
gestão da inovação – linhas
de orientação*

ISO 27701 Certificação –Técnicas de 
segurança - Extensão para ISO/IEC 
27001 e ISO/IEC 27002 para gestão
de informações de privacidade –
Requisitos e diretrizes

*A declaração desta verificação externa foi emitida em 15 de dezembro de 2021. As

restantes certificações foram obtidas antes de 31 de agosto de 2021.

Sabe mais sobre os prémios e o reconhecimento 
alcançado em reputação e liderança, as melhores 

empresas para trabalhar, responsabilidade 
corporativa, ética, acção social e ambiente em 

www.accenture.pt/premios.

https://www.accenture.com/pt-pt/about/awards-recognition
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