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COMUNICADO DE IMPRENSA   

 

ALTER SOLUTIONS PORTUGAL ULTRAPASSA 20 MILHÕES DE FATURAÇÃO EM 2021  

E PREVÊ CONTINUAÇÃO DO CRESCIMENTO 

 

• Crescimento de 53% na faturação em 2021 e previsão de subida de 30% em 2022 

• 500 colaboradores em Portugal, de 14 nacionalidades diferentes, prevendo-se 

chegar aos 600 em 2022 (aumento de 21%) 

• Procura de talentos alargada ao mercado internacional 

• 120 clientes em 2021, prevendo-se 135 durante 2022 

 

Lisboa, 9 de fevereiro de 2022 – A Alter Solutions Portugal, consultora de IT para serviços de 

desenvolvimento de software, cibersegurança, projetos chave na mão e nearshore, atingiu, em 2021, 

20,4 milhões de Euros de faturação anual. Este valor representa um aumento de cerca de 53% face ao 

ano anterior e prevê-se que, em 2022, a empresa atinja os 26,5 milhões de Euros (subida de 30%). 

Estes resultados integram um crescimento consolidado desde a entrada da empresa em Portugal em 

2015 [Gráfico 1], contando, para isso, com 500 colaboradores de 14 nacionalidades, em projetos de 

120 clientes. Em 2022, a empresa prevê chegar aos 600 colaboradores e 135 clientes. 

 

Gráfico 1 

 

Para atingir os seus objetivos de faturação, a empresa conta já com cerca de 500 colaboradores, o que 

representa uma subida de 39% em 2021, face ao ano anterior [Gráfico 2]. Para 2022 a Alter Solutions 
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Portugal, tem como objetivo alcançar 600 colaboradores, o que representa um aumento de cerca de 

21% face à situação atual.  

 

Gráfico 2 

  

 

A empresa mantém a sua procura por talento altamente qualificado, não só em Portugal, mas com 

grande foco também no Brasil, com a realocação de inúmeros engenheiros informáticos no nosso país, 

contando estes, para esse efeito, com todo o apoio da Alter Solutions numa mudança de vida que, 

muitíssimas vezes, envolve também a família nuclear. Este foco nos perfis certos abrange agora 

também a América Latina, onde tem surgido um forte interesse por parte de candidatos com o tipo 

de conhecimentos técnicos especializados que a Alter Solutions procura para integrar os seus quadros.  

 

Os resultados de faturação e recrutamento têm sido naturalmente acompanhados por um igual 

aumento em termos de número de clientes, contando a Alter Solutions Portugal em 2021 com 120 

clientes, - crescimento de 27% face ao ano anterior. As previsões para 2022 apontam para um 

crescimento de 12,5%, apostando igualmente no estreitamento de relações e laços de parceria com 

os clientes atuais, conforme é posicionamento habitual da empresa. Entre os principais clientes 

encontram-se empresas da área da Banca, Seguros, Transportes, Aviação e Energia, entre muitas 

outras. 
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SOBRE A ALTER SOLUTIONS PORTUGAL 

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

da Transformação Digital, e sede do Centro de IT Nearshore do Grupo Alter Solutions.  

Em Portugal (Lisboa e Porto) desde 2015, a empresa cresceu de forma consolidada para um universo 

de cerca de 500 colaboradores, de 14 nacionalidades diferentes, atingindo mais de 20 milhões de 

Euros de faturação anual em 2021, e prevendo o crescimento de todos estes números durante 2022. 

 

SOBRE O GRUPO ALTER SOLUTIONS 

O Grupo Alter Solutions, sedeado em França desde 2006, conta com 8 escritórios na Europa (Lisboa, 

Porto, Versailles, Düsseldorf, Munique, Münster, Bruxelas e Varsóvia), constituindo uma comunidade 

pan-europeia de cerca de 750 talentos em Tecnologia, e uma faturação global na ordem dos 44 

milhões de Euros.  

Em 2022, o Grupo alargará a sua presença a 4 novas cidades (Hamburgo, Berlim, Madrid e 

Luxemburgo), prevendo chegar aos cerca de 60 milhões de Euros de faturação e aproximadamente 

1.000 colaboradores.  

www.altersolutions.com 

https://alternearshore.com/  

 

 

MAIS INFORMAÇÃO OU AGENDAMENTO DE ENTREVISTAS: 

Maria Alcaparra 

Marketing & Communication Manager Alter Solutions Portugal 

Tel.: 961 619 941 

Email: malcaparra@alter-solutions.com 
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