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COMUNICADO DE IMPRENSA 

 

 

GRUPO ALTER SOLUTIONS CERTIFICADO COMO GREAT PLACE TO WORK 

 

 

• Alter Solutions recebe certificação Great Place to Work© em Portugal, 

França, Alemanha e Bélgica. 

• Todas as dimensões analisadas – credibilidade, respeito, igualdade, 

orgulho e convívio – superaram os 75% de referência positiva.  

• Em Portugal, o convívio, o respeito e a credibilidade são os fatores que 

mais se destacam junto dos colaboradores da consultora tecnológica. 
 

 

Imagens: https://we.tl/t-WuwG5tlkCw  

 

Lisboa, 3 de novembro de 2022 – A Alter Solutions Portugal, consultora tecnológica para 

serviços de software, cibersegurança, projetos chave na mão e nearshore, obteve a 

certificação da Great Place to Work©, autoridade global sobre cultura e bem-estar no 

trabalho.  

 

Esta certificação reflete a dedicação e os esforços contínuos das equipas da Alter 

Solutions para a criação de um local de trabalho inclusivo, positivo, justo e promotor de 

bem-estar.  

 

Credibilidade, respeito, igualdade, orgulho e convívio foram as dimensões avaliadas 

pelo inquérito da Great Place to Work© a mais de 600 colaboradores em Portugal, 

França, Alemanha e Bélgica. Na avaliação feita pelos colaboradores em Portugal, 

destacam-se os resultados positivos obtidos em temas como o respeito pela orientação 

sexual, cor, etnia ou género. 

 

“É com orgulho que vejo a Alter Solutions crescer diariamente – não só relativamente ao 

negócio, como no que respeita ao empenho em fazer com que todos os colaboradores 

se sintam bem-vindos e felizes. Integrar a comunidade mundial de empresas que 

colocam os seus colaboradores em primeiro lugar é o resultado de um trabalho intensivo 

por parte de todas as equipas, com foco no respeito e na inclusão”, afirma Louis 

Vachette, Presidente do Grupo Alter Solutions.  

 

- fim - 

 

 

SOBRE O GRUPO ALTER SOLUTIONS 

A Alter Solutions Portugal é uma empresa de Consultoria em Tecnologia da Informação, 

catalisadora da Transformação Digital, integrante do grupo Alter Solutions criado em 

2006, em Paris. 
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Em 2022, a Alter Solutions integrou o grupo act digital, constituindo uma comunidade 

global de talento em Tecnologia, com presença em onze países: Alemanha, Bélgica, 

Canadá, Brasil, Estados Unidos da América, Espanha, França, Luxemburgo, Polónia, 

Portugal e Sérvia. 

 

Em Portugal, contamos com mais de 120 clientes e uma equipa de 500 pessoas, a 

trabalhar em projetos de setores tão diversos como Banca, Seguros, Transportes, 

Aviação e Energia. 

Sede do centro de IT Nearshore, conta com uma equipa dedicada com cerca de 30 

profissionais especializados, integrados em projetos com diversos clientes de renome 

internacional. 

 

www.alter-solutions.pt  

 

 
MAIS INFORMAÇÃO OU AGENDAMENTO DE ENTREVISTAS: 
 

Maria Alcaparra 

Marketing & Communication Manager Portugal, Benelux e Espanha 

Tel.: 961 619 941 

E-mail: malcaparra@alter-solutions.com  
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