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Eis-nos a emergir de 
um ciclo pandémico 
com quase dois anos 

de turbulência e enorme in-
certeza nos mercados e na 
economia global, e ao qual 
não se vislumbra ainda o 
seu termo. O "novo normal" 
passou a ser a expressão 
que sintetiza a amplitude 
das mudanças que ocor-
reram à escala global, na 
dimensão económica, de 
negócios, no trabalho, 
familiar e pessoal. Neste 
período, a Arquiconsult 
soube adaptar-se e, não 
menos importante, soube 
oferecer aos seus clientes 
a capacidade destes se 
adaptarem aos tempos 
conturbados que vivemos, 
através de um conjunto 
de soluções tecnológicas 
e serviços adequados às 
mudanças que a pandemia 
exigia. O reforço da oferta 
de soluções na "cloud", a 
implementação e suporte 
de sistemas ERP em modo 
totalmente remoto, são 
apenas algumas das mu-
danças que se operaram 
e que garantiram a contí-
nua evolução dos nossos 
clientes.  

Ao longo de 17 anos, a Ar-
quiconsult tem conseguido 
um crescimento orgânico 
sustentado, a par de uma 
estratégia bem-sucedida 

de crescimento por incor-
poração de empresas e 
negócios, que reforçam e 
complementam o ADN ori-
ginal da Empresa, na senda 
da internacionalização do 
Grupo. O desafio de evoluir 
para uma cultura corporati-
va verdadeiramente global 
e multicultural tem vindo a 
dar os seus passos a um 
ritmo seguro. O forte inves-
timento em soluções "loca-
lizadas" e a presença local 
em cada mercado onde 
opera, assenta no primado 
"think global, act local" e 
reflete a forma como a Ar-
quiconsult vem conduzindo 
o seu processo de interna-
cionalização. O trabalho e 
investimento interno levado 
a cabo pela Arquiconsult 
relacionado com as versões 
dos D365 BC e F&SCM, e 
a colaboração estreita com 
a SoftStore, são o resultado 
dessa visão. A propósito de 
"localizações", sugiro a lei-
tura atenta, nesta edição da 
ARQUINEWS, do artigo da 
SoftStore sobre o ciclo de 
vida da localização portu-
guesa do D365 NAV/BC. 

O foco em soluções verti-
cais para setores especí-
ficos e soluções de nicho, 
a par da Transformação 
Digital dos nossos clientes, 
continuarão a ser alguns 
dos vetores que marcarão 

Crescimento no 
❝novo normal❞

E D I TO R I A L

Maurício Domingues 
Country Manager da 
Arquiconsult Angola

a atuação da Arquiconsult 
no mercado. Nesse âmbito, 
não posso deixar de ape-
lar à vossa atenção para a 
entrevista do Santi Ureta 
sobre o nosso crescimento 
em Espanha, através do LS 
Retail.  

Chegados aqui, enfrenta-
mos o novo ano com a con-
fiança de uma estratégia 
capaz de reforçar o desen-
volvimento da Arquiconsult 
no mercado Europeu em 
geral, e de consolidar o 
mercado Ibérico, em parti-
cular. A internacionalização 
do Grupo Arquiconsult 
passa também pela pre-
sença em outros mercados, 
onde existam oportunida-
des de negócio e a oferta 
da Arquiconsult aporte as 
vantagens diferenciadoras 
que o justifiquem, como 
sejam os mercados Ame-
ricano e Africano. O futuro 
da Arquiconsult dá-nos 
a certeza de que os de-
safios não faltarão sobre 
os nossos ombros, e que 
os iremos superar, com a 
satisfação de poder ajudar 
os nossos clientes em mais 
este processo global de 
mudança. 

Aproveito para desejar a 
todos os votos de Boas 
Festas e um auspicioso 
2022. ■

mailto:comercial%40arquiconsult.com?subject=
http://www.arquiconsult.com
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LS Retail cresce em Espanha 
pelas mãos da Arquiconsult

E N T R E V I S TA

Conversámos com Santi Ureta, sales manager da Ar-
quiconsult, em Espanha, para percebermos de que 
forma o mercado espanhol está aberto à inovação 

tecnológica e a soluções como a LS Retail. A resposta foi 
clara: “Esta inovação tecnológica já não é uma opção para 
as empresas retalhistas espanholas. É uma necessidade”.

1
A Arquiconsult está agora a expandir a sua 
oferta no mercado espanhol e está a apostar 
na LS Retail Solutions. Porquê a LS Retail?  
Na Arquiconsult, optámos como estratégia empresarial 
desde o começo pelos ERP da Microsoft e pela verticali-
zação dos mercados onde temos uma vasta experiência, 
como é o caso do setor retalhista. No setor do retalho e 
no ecossistema Microsoft 365, a LS Retail é, sem dúvida, 
líder em toda a Europa e no mundo, com um volume muito 
significativo de implementações, razão pela qual é uma 
aposta claramente vencedora no mercado espanhol.

2
Quais são as principais funções da LS Retail?  
A LS Retail, com a sua integração nativa no Microsoft 
Dynamics 365 Business Central, permite-nos tornar a 
transformação digital numa realidade para as empresas 
retalhistas, facilitando a gestão do comércio unificado, 
colocando o cliente no centro de todas as operações da 
empresa. As principais funcionalidades do LS Central (que 
é o nome do produto LS Retail para retalhistas) permitem-
-nos, para além da gestão dos pontos de venda (POS), 
reduzir o trabalho manual e os erros com a automatização 
do sistema num "tudo em um" e "do início ao fim". O LS 
Central permite-nos visualizar os dados e gerir as regras 
comerciais na sede e nas lojas, em tempo real. Isto ajuda-
-nos a tomar decisões na hora, permite-nos monitorizar 
esta informação numa plataforma centralizada, reduzindo 
assim as despesas de TI (menos sistemas, menos forne-
cedores e menos integrações entre diferentes sistemas). 
Relativamente à arquitetura tecnológica, podemos gerir o 
sistema localmente, na nuvem ou numa solução híbrida. O 
LS Central está perfeitamente adaptado a diferentes seto-
res do retalho, tais como moda, hotéis, hotelaria (restau-

Santi Ureta
Sales Manager da  
Arquiconsult Spain

rantes e bares), supermercados, óticas, mobiliário e outras 
atividades.

3
Como vê o crescimento da LS Retail em Espa-
nha? 
Tendo em conta a transformação digital, face ao impacto 
da pandemia, as empresas retalhistas procuram cada vez 
mais uma plataforma de vendas multicanal. Esta é a razão 
pela qual o LS Central é um produto com um importante 
crescimento em Espanha.

4
Pensa que o mercado espanhol tem uma 
"mente aberta" no que à inovação tecnológi-
ca diz respeito? 
Definitivamente, como já comentei anteriormente, esta 
inovação tecnológica já não é uma opção para as empre-
sas retalhistas espanholas. É uma necessidade. Na Arqui-
consult ajudamos estas empresas a tornar esta inovação 
uma realidade.

5
Considerando os diferentes tipos de gestores 
de retalho em Espanha, quais poderiam ado-
tar estas novas soluções de LS Retail? 
Qualquer empresa retalhista espanhola, de qualquer setor, 
de média ou grande dimensão, que tenha as suas opera-
ções em vários pontos de venda e comércio eletrónico, é 
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um potencial cliente para as soluções de LS Retail imple-
mentadas pela Arquiconsult.

6
Como vê o futuro da LS Retail em Espanha?  
A Arquiconsult tem vindo a implementar a LS Retail em 
Espanha há já dois anos e conquistou alguns clientes que 
confiaram em nós. Durante este tempo temos observado 
um aumento do interesse do mercado espanhol neste tipo 
de produtos e, por isso, estamos convencidos de que te-
remos no futuro um número de vendas e implementações 
muito interessante.

7
A LS Hotels é agora uma das soluções mais 
destacadas na LS Retail no mercado espa-
nhol. Pode explicar quais são os principais 
benefícios desta solução?
O LS Hotels, que é o nome do produto específico da LS 
Retail para hotéis, é o primeiro produto baseado no ecos-
sistema Dynamics 365 que integra toda a gestão ERP, 
PMS e CRM num único sistema para que possamos gerir:

‣ Check-out: Faz o processo de check-out tão rápido e 
fácil quanto os clientes o exigirem. Deixa os convidados 
fazerem o check-out como quiserem: na secretária, online, 
via móvel.

‣ Recompensa: Incentiva os convidados a regressarem 
com programas de fidelidade atrativos. Utiliza os dados 
dos clientes para personalizar as recompensas e deixa os 
convidados gastarem os seus pontos como preferirem.

‣ Incrementar: Do serviço de quartos aos tratamentos de 
bem-estar, do aluguer de campos de ténis à limpeza a 
seco, pode acrescentar serviços adicionais à conta de um 
hóspede em qualquer altura durante a sua estadia, a partir 
de qualquer ponto de venda.

‣ Encontrar: Segue a viagem do cliente desde o início. 
Descobre como os clientes o encontram e ajuda o seu 
motor de busca e de reservas no processo de descoberta.

‣ Reservar: Oferece reservas seguras para os quartos e 
instalações no website da marca, nos motores de reservas, 
através de agentes terceiros, e nas instalações do hotel. 
Reconhece os hóspedes que regressam e prepara a sua 
chegada.

‣ Adicionar: Permite aos hóspedes acrescentarem serviços 
extra, desde uma garrafa de champanhe no quarto até à 
recolha no aeroporto, durante e após a reserva. Permite 
que se mantenha a par das próximas tarefas no Centro de 
Atendimento ao Sistema e assegura que todos os pedidos 
são sempre atendidos.

‣ Check-in: Faz o check-in dos hóspedes de forma rápida 
e fácil. Reconhece os clientes que regressam e torna a 
experiência memorável com toques personalizados. Nunca 
terá que perguntar: "Já alguma vez esteve connosco?"

8
Pensa que este tipo de soluções terá lugar na 
indústria hoteleira ou noutras similares? 
Sim, obviamente que para a indústria hoteleira temos 
um módulo específico (PMS) que integra todas as fun-
cionalidades adicionais do hotel, tais como restaurantes, 
cozinhas e cafés, quiosques, venda de artigos, gestão 
de alugueres e reservas de quartos, spa, aulas dirigidas, 
etc.. O LS Central também nos permite fornecer soluções 
a outros setores relacionados com a reserva e venda de 
bilhetes tais como teatros, cinemas, museus, parques de 
diversões, ginásios, aluguer de artigos e serviços.

9
Existe um caso especial ou cliente que gos-
tasse de destacar, em que a solução tenha 
revolucionado claramente o seu negócio?  
Sim, implementamos o LS Central nos bares de um dos 
nossos clientes (Orpea) que gere residências geriátricas. 
Desta forma, o cliente pode ver em qualquer altura as ven-
das dos seus mais de 40 bares e cafés em tempo real e 
analisar produtos, horários, vendas, tendências e consoli-
dados automaticamente na área financeira. ■

Qualquer empresa retalhista 
espanhola, de qualquer setor, 
de média ou grande dimensão, 
que tenha as suas operações em 
vários pontos de venda e comércio 
eletrónico, é um potencial cliente 
para as soluções de LS Retail...

O LS Central também nos permite 
fornecer soluções a outros setores 
relacionados com a reserva e venda 
de bilhetes tais como teatros, 
cinemas, museus, parques de 
diversões, ginásios, aluguer de 
artigos e serviços.
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O que é a solução 
Power Platform?

S O L U Ç Ã O

A Power Platform é a resposta da Microsoft ao merca-
do para o desenvolvimento tecnológico das organi-
zações, sem a necessidade de softwares comple-

xos e difíceis de atualizar para a evolução das campanhias. 
Consiste em três soluções poderosas: Power Apps, Power 
Automate e Power BI.

Power Apps
As Power Apps são uma combinação de aplicações, 
serviços, conectores e uma plataforma de dados. Per-
mitem, num ambiente rápido e simplificado, desenvolver 
aplicações personalizadas para um determinado negócio, 
associadas a dados empresariais, armazenados numa ou 
em várias fontes de dados online e locais.

Power Automate
O Power Automate dá a uma empresa a capacidade de 
permitir que os seus colaboradores criem aplicações com 
pouco código, tornando o negócio mais flexível e criando 
rapidamente aplicações que irão agilizar os processos e 
ultrapassar desafios inesperados de gestão.

Power BI
O Power BI é uma ferramenta analítica com a qual é possí-
vel consolidar informação encontrada em múltiplas fontes, 
desde listas em Excel, a ficheiros localizados na nuvem, ou 
informação contida noutras plataformas. Esta ferramenta 
nada mais é do que uma coleção de serviços de software, 
aplicações e conectores que trabalham em conjunto para 
transformar fontes de dados não relacionadas em dados 
coerentes, que sustentam as tomadas de decisões para os 
gestores. ■

Saiba mais

Ricardo Casaca
Business Unit Manager

Microsoft Power Platform — Power Apps

Microsoft Power Platform — Power Automate

Microsoft Power Platform — Power BI

https://arquiconsult.com/power-platform/
https://arquiconsult.com/power-platform/
https://arquiconsult.com/power-platform/
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Arquiconsult na vanguarda  
da tecnologia
Um parceiro Microsoft referenciado em
implementações Dynamics 365

E N T R E V I S TA

Patrícia Maia, diretora de projetos intenacionais e 
nearshore da Arquiconsult, traça qual o panorama 
atual da empresa no mundo e explica de que forma 

foi possível dar o salto nestes dois últimos anos e alcançar 
um patamar de excelência.

1
A Arquiconsult tem apresentado um cres-
cimento consistente e contínuo de projetos 
internacionais. O que justifica esta evolução? 
Há duas grandes apostas da Arquiconsult no que diz 
respeito ao crescimento internacional: foco nos projetos 
internacionais e nearshoring.

A nível de projetos internacionais, cada vez é maior o 
número de parceiros internacionais que nos escolhem para 

implementações em Portugal e Espanha, e que poste-
riormente nos solicitam também apoio para os roll-outs 
noutros países europeus. Temos também grandes multi-
nacionais que apoiamos diretamente nos diversos países 
onde têm presença, como é o caso de um cliente da área 
de Gestão de Resíduos com operações na América Latina, 
onde fizemos a implementação de soluções em geografias 
como Argentina, Perú, Colômbia e Chile. 

Como outro exemplo, podemos referir um outro cliente na 
área de Recursos Humanos, ao qual damos apoio em di-
versos países europeus como Espanha, França, Holanda, 
Polónia, Hungria entre outros.

Começamos também a ter uma oferta global a nível do 
nosso apoio ao cliente - Customer Care, que nos permite 
apoiar parceiros e responder de forma global aos seus 
clientes multinacionais.

Patrícia Maia 
Diretora de Projetos 

Internacionais e Gestora de 
Talentos da Arquiconsult

Saiba mais

https://arquiconsult.com/projectos-internacionais/
https://arquiconsult.com/projectos-internacionais/
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Por outro lado, a oferta de nearshoring está muito foca-
da na inovação tecnológica e em apoiar parceiros a nível 
mundial na transição digital dos seus clientes, em áreas de 
negócio que não têm conhecimento (indústria gráfica, re-
talho, transportes, etc.) e no desenvolvimento de soluções 
de gestão diversas.

2
Quais as principais alterações de mercado 
impulsionadas pela pandemia?
A pandemia impulsionou o trabalho remoto e acelerou a 
transformação digital das organizações de forma global, 
abrangendo os mais diversos sectores de atividade. Fruto 
desta situação, o nosso trabalho tem crescido muito, pois 
temos recorrentemente muitas solicitações, quer seja com 
a implementação de novas soluções de gestão, quer seja 
para upgrades ou criação de soluções à medida que per-
mitam às empresas gerir o seu negócio remotamente, com 
todos os desafios que esta nova realidade representa.

Vivemos numa era mais digital e as empresas precisam de 
se transformar. Como referido, embora esta mudança se 
verifique em, se não todos, quase todos os sectores, se 
tivesse que identificar um em que é notória a mudança, 
seria o Retalho, com ênfase na restauração. 

3
Considera que a pandemia criou novas ne-
cessidades nos clientes, acelerando a digita-
lização das suas atividades e, invariavelmen-
te, a modernização dos seus softwares de 
gestão?
Acredito que a pandemia veio reforçar e acelerar a trans-
formação digital. Sectores de atividade como o retalho em 
que a necessidade de lojas virtuais é obvia e uma questão 
de sobrevivência, mas também noutros sectores, em que 
a necessidade de aceder à informação de qualquer lado, a 
qualquer momento, e ter informação atempada, é cada vez 
mais importante. 

No entanto, uma grande parte dos nossos clientes de 
nearshoring são empresas da área de tecnologia, que já 
estavam habituados ao trabalho remoto e que a pandemia 
veio reforçar a possibilidade de ter um complemento das 
suas equipas desde Portugal, sem necessidade de ter 
apoio presencial. O investimento que a Arquiconsult fez 
nos últimos anos a nível de formação tecnológica colou-
-nos na vanguarda da mudança digital no que diz respeito 
a Dynamics 365. 

Este esforço está a ser reconhecido pelos diversos parcei-
ros internacionais que nos pedem apoio na transformação 
digital, dos seus próprios clientes. Acabámos agora um 
projeto com um parceiro alemão, onde passámos toda a 
informação de um cliente deles para a Cloud.

4
Apesar da impossibilidade de viajar e de se 
estabelecer reuniões e executar trabalhos 
presencialmente, devido à pandemia, o nú-
mero de projetos não diminuiu. Na sua ótica, 
a que se atribui este fator?
Estava no meio de um grande projeto quando chegou a 
pandemia e tivemos que rapidamente realizar os trabalhos 
remotamente. Tivemos na verdade muitos projetos que 
iniciaram em pleno período de pandemia. A verdade é que 
a situação que vivíamos acabou por não afetar muito o 
nosso trabalho e tivemos vários projetos que decorreram 
totalmente num regime remoto. Contudo, eu não acredito 
que o trabalho remoto continue a 100%, que seja algo que 
vá perdurar. Muito do trabalho que antes se acreditava só 
ser possível fazer localmente, hoje sabemos que é exequí-
vel remotamente, nomeadamente nesta área de nearsho-
ring e desenvolvimento. Mas, para um projeto de sucesso 
e para a criação de parcerias duradouras também é funda-
mental conhecer a equipa, o parceiro, fazer visitas ao local, 
conhecer a realidade do cliente. É notório o sentimento 
e necessidade das pessoas voltarem a conviver e estar 
próximas. Pequenos detalhes como a empatia, simples 
gestos e momentos, como ir tomar um café depois de uma 
reunião difícil, fazem falta e não são possíveis no Teams. 
É, sem dúvida, verdade que conseguimos ultrapassar uma 
série de dificuldades com o trabalho remoto, mas também 
temos desafios agora impostos pela distância como, por 
exemplo, a dificuldade de contornar diferentes opiniões 
sobre determinado tema.

Podemos dizer que a transformação 
digital também foi acelerada pela 
pandemia. As empresas perceberam 
que precisam de se transformar, 
pois vivemos uma era cada vez mais 
digital.

Estamos sempre a investir na 
formação e no conhecimento e 
a ajudar outros parceiros nesta 
transformação digital.
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5
Sendo a Arquiconsult um parceiro Microsoft 
com um know-how reconhecido na imple-
mentação das soluções Dynamics 365 e na 
transição para Cloud, como antevê o futuro 
da empresa a curto prazo? Que metas pre-
tendem atingir?
A Microsoft tem crescido em várias áreas. Um dos pro-
dutos que mais tem crescido é o Dynamics 365 Finance 
& Supply Chain. É um sistema que, por curiosidade, a 
Microsoft não apostou quanto este surgiu e a Arquiconsult 
apostou. A Microsoft não o tinha disponível em Portugal há 
uns anos e a Arquiconsult achou que tinha mercado para o 
produto e avançou, o que veio a revelar-se uma aposta de 
sucesso, uma vez que hoje é um produto de excelência da 
Microsoft.

Esta aposta traduz-se numa vantagem competitiva, 
porque já temos o know-how, experiência em complexas 
implementações e uma equipa especializada, que nos 
destaca no mercado. Atualmente, esta é uma das áreas 
que mais cresce e a Arquiconsult está bem posicionada no 
mercado!

O nosso investimento na investigação e na formação inter-
na, com uma pesquisa constante em novas tecnologias e 
processos, faz com que estejamos bem preparados para 
ingressar nestes projetos.

Em relação às metas a atingir, penso que temos de con-
tinuar no caminho que temos traçado. Trabalhar para o 
reconhecimento da Arquiconsult enquanto empresa de 
excelência nesta área, com capacidade de endereçar um 
projeto em qualquer ponto do mundo. Há cinco anos éra-
mos menos conhecidos entre os parceiros da Microsoft, 
mas com as implementações que temos feito, hoje somos 
vistos como parceiros de referência, com conhecimento 
em sectores de atividade específicos ou em determinadas 
áreas tecnológicas.

No futuro queremos manter-nos na vanguarda e sermos o 
parceiro de excelência no ecossistema Microsoft.

6
Antevê a necessidade de reforçar as equipas 
a breve prazo?
Já estamos a crescer. Temos o objetivo de ter 40 no-
vos colaboradores em janeiro e já temos planeados para 
setembro mais 20. Sabemos que é uma meta ambiciosa, 
pois o recrutamento está complicado, já que há muitos 
jovens a ir para o estrangeiro, há muitas empresas tecnoló-
gicas a estabelecerem-se em Portugal e houve um ‘boom’ 
nesta área durante a pandemia. É um trabalho que temos 
que fazer sempre continuamente. ■

Sendo reconhecidos como uma 
empresa de excelência nesta 
área e muito focados em projetos 
internacionais, conseguimos 
endereçar um projeto em qualquer 
ponto do mundo.

Temos o objetivo de ter 40 novos 
colaboradores em janeiro e já temos 
planeados para setembro mais 20.
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Dynamics 365 CRM: 
Sales + Marketing 
para capacitar as 
equipas de vendas

S O L U Ç Ã O

O Dynamics 365 permite ir além da automatização da 
força de vendas para compreender melhor as ne-
cessidades do mercado, personalizar a sua oferta 

e construir relações duradouras com os seus clientes. O 
Dynamics 365 unifica as capacidades de CRM e ERP com 
aplicações específicas que permitem gerir eficazmente um 
negócio e transformar uma organização para melhor res-
ponder às necessidades dos seus clientes e captar novas 
oportunidades.

O Dynamics 365 Sales ajuda as empresas a fecharem 
mais negócios, conhecendo melhor os seus clientes e 
dispondo de informação de vendas prontamente dispo-
nível para tomar decisões informadas mais rapidamente. 
Permite que se mantenha toda a informação de vendas 
num local centralizado e se conheça facilmente o estado 
de cada relação. Com acesso instantâneo aos detalhes 
dos clientes, em qualquer lugar e em qualquer dispositivo, 
as equipas de vendas têm a informação de que necessi-
tam para melhor personalizarem cada interação. 

O Dynamics 365 Marketing eleva as experiências do 
cliente, permitindo orquestrar percursos personalizados 
através de todos os pontos de contacto para fortalecer as 
relações e ganhar lealdade. A aplicação Dynamics 365 

O Real-time Marketing permite desencadear 
percursos de clientes em tempo real com base 
nos sinais e dados recolhidos dos clientes, 
escolher o canal certo para cada participante, 
e ligar-se nos momentos que interessam.

‣ Resposta às ações do cliente em tempo real.

‣ Personalização do envio de mensagens.

‣ Ligação aos clientes nos canais que utilizam.

O Outbound Marketing inclui funcionalidades 
avançadas de planeamento de eventos pre-
senciais e webinars.

‣ Permite um contacto sem falhas, registo e 
gestão de presenças num único sistema.

‣ Conhecer o público e onde ele se encontra: 
ser anfitrião de webinars nas equipas da Micro-
soft ou noutros fornecedores de webinars.

‣ Continuar a conversa com os participantes de 
webinars: manter-se em contacto com os par-
ticipantes do webinar através de materiais de 
inscrição personalizados, inquéritos, e outros 
materiais para promover o envolvimento.

Ricardo Casaca
Business Unit Manager

Marketing funciona perfeitamente com o Dynamics 365 
Sales, o Dynamics 365 o Customer Insights, o Microsoft 
Teams, entre outros produtos, e permite-lhe tomar deci-
sões mais rápidas e bem ponderadas, recorrendo ao poder 
dos dados e da inteligência artificial.

O Dynamics 365 Marketing integra dois módulos primá-
rios: o Real-time Marketing e o Outbound Marketing, 
capazes de criar correio eletrónico gráfico e percursos in-
terativos de clientes para apoiar iniciativas de marketing. ■

Saiba mais

https://arquiconsult.com/crm/
https://arquiconsult.com/crm/
https://arquiconsult.com/crm/
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A Arquiconsult no mundo
I N T E R N A C I O N A L I Z A Ç Ã O
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Estamos presentes

Escritório
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A Hertz Aluguer de Automóveis nasceu em 1918, pela 
mão de Walter Jacobs, fundador da empresa. É, nos 
dias de hoje, a maior empresa de aluguer automó-

vel, pois conta com mais de 10 mil estações pelo mundo e 
marca presença em 145 países, dos seis continentes.

Em 2019, a Hertz Portugal precisou de otimizar os seus 
processos internos por forma a conseguir desmaterializar 
todos os suportes físicos em papel associados ao seu 
processo de compra. Conversámos com Hugo Sá, dire-
tor de IT da Hertz em Portugal, para percebermos de que 
forma as soluções da Arquiconsult conseguiram ajudar a 
empresa a "dar o salto" que precisava. "Fomos ao mercado 
procurar uma empresa que nos ajudasse neste processo 
e chegámos ao encontro da Arquiconsult. Apresentaram-
-nos a solução do Purchase Portal, um portal desenvol-
vido pela Arquiconsult, com integração no ERP, que no 
nosso caso é o Dynamics Nav da Microsoft", contou o 
diretor.

O projeto arrancou em meados de novembro de 2019 com 
previsão de ser terminado em março de 2020, contudo a 
pandemia de COVID-19 veio alterar os planos inicialmente 
delineados e levou a que o processo ficasse suspenso. "O 
período de verão é o nosso pico de atividade de negócio, 
por isso decidimos deixar passar esse período e no pós-
-verão arrancámos com o projeto. Conseguimos terminá-
-lo em outubro de 2020", explicou Hugo Sá.

1
Como está hoje o processo de compra na 
Hertz após a instalação do Purchase Portal?
Hoje em dia o processo está muito mais ágil e rápido. O 
processo de aprovação circula, as pessoas estão em sítios 

Hertz Portugal na rota da transformação 
digital à boleia da Arquiconsult

C A S O  D E  S U C E S S O

e edifícios diferentes fisicamente, e nem falo na questão 
do teletrabalho. Em 2019, na nossa organização havia mui-
to pouco teletrabalho, mas tínhamos pessoas deslocaliza-
das, pois temos uma organização espalhada pelo país, e 
há workflows de aprovação que impactam várias pessoas, 
que estão em sítios diferentes. O papel a circular, mesmo 
que se digitalizasse e se mandasse em pdf ou fotocópia, 
demorava mais tempo. Hoje em dia, estando numa plata-
forma digital, com os dados completamente já sincroniza-
dos com o nosso ERP, tudo é mais funcional. Quero dizer 
com isto que enquanto o papel, tipicamente, não saía da 
nossa organização – eu não levava faturas para casa para 
conferir, validar ou aprovar – hoje em dia eu aprovo faturas 
de compra em qualquer local. Portanto, os processos tor-
naram-se muito mais ágeis e muito mais rápido o processo 
de aprovação. Era o nosso ponto de partida.

2
Quais são para si as principais vantagens do 
Purchase Portal para a Hertz Portugal?
Tenho duas visões: a visão do utilizador, pois sou tam-
bém consumidor desta solução, e a visão global do ponto 
de vista estratégico e da digitalização de processos e 
da eliminação de papel, etc. Em termos de organização, 

Hugo Sá 
Diretor de IT da Hertz Portugal

https://arquiconsult.com/purchase-portal
https://www.hertz.pt/
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estamos bastante satisfeitos. Transformou radicalmente o 
nosso processo de compras e de validação de faturas. Por 
outro lado, podemos aprovar faturas e validar processos 
em qualquer local, acedendo ao software. Para além disto, 
passamos a ter algo bastante importante para nós. Hoje 
em dia, conseguimos aceder facilmente a faturas de há 6 
ou 8 meses. Algo que antigamente estava num arquivo, 
hoje é acessível em qualquer local e por qualquer director, 
e não somente pela área financeira. Esta agilidade tornou 
a empresa muito mais produtiva e eficaz. É um projeto 
que impacta a organização de forma transversal, já que 
praticamente todas as áreas são compradoras. Assim, 
como principais vantagens, posso destacar: a facilidade 
de acesso à informação, a agilidade nos processos de 
compra, a versatilidade, e destaco ainda a componente 
ambiental, pois minimizamos a nossa pegada ecológica. 
Cerca de 35 mil faturas que já foram processadas neste 
portal, no último ano.

3
Para além do Purchase Portal possuem tam-
bém uma solução de BI da Arquiconsult. Po-
demos dizer que há uma relação de alguma 
confiança com a Arquiconsult?
É verdade que começámos com uma solução de BI e os 
processos sempre coreram bem, nunca foram uma fonte 
de stress para a empresa. Reconheço que todos os inter-
locutores com quem tenho falado da Arquiconsult, sendo 
pessoas mais seniores ou não tanto, têm pleno conheci-
mento do que estão a fazer. Portanto, eu tenho confiança 
no trabalho da Arquiconsult. Os trabalhos que desenvol-
vemos em conjunto estão muito relacionados com o ERP, 
que é onde está a nossa informação financeira, seja a 
parte BI que tem uma análise muito forte à parte financeira, 
seja esta parte das compras diretamente ligada ao ERP. Eu 
tenho plena confiança em trabalhar com a Arquiconsult no 
que toca à informação integrada no nosso ERP. Considero 
que é uma parceria de futuro claramente e, aliás, estamos 
a trabalhar já em novos projetos. ■

Eu tenho plena confiança em 
trabalhar com a Arquiconsult no que 
toca à informação integrada no nosso 
ERP. Considero que é uma parceria de 
futuro claramente e, aliás, estamos a 
trabalhar já em novos projetos.

Fomos ao mercado procurar uma 
empresa que nos ajudasse neste 
processo e chegámos ao encontro da 
Arquiconsult. Apresentaram-nos a 
solução do Purchase Portal, um portal 
desenvolvido pela Arquiconsult, com 
integração no ERP, que no nosso caso 
é o Dynamics Nav da Microsoft.

Purchase Portal

O Purchase Portal é uma solução flexível e mo-
dular, complementada com uma aplicação mo-
bile, que substitui as ferramentas inapropriadas 
para a gestão de compras, que as equipas têm 
de utilizar todos os dias, nomeadamente, Excel, 
email, papel e telefone, tornando o processo 
mais célere. É uma solução que reinventa a for-
ma como as organizações veem os seus custos 
no dia-a-dia, ajudando a identificar e a melhorar 
a sua cultura de investimento. Independen-
temente do tamanho da organização ou do 
negócio, esta solução pode ser desenhada para 
a gestão de quelquer processo de compras.
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Purchase Portal para simplificar 
o processo de compra! 

S O L U Ç Ã O

Concebido pela Arquiconsult, o Purchase Portal é 
uma solução que reinventa a forma como as orga-
nizações veem os seus custos diários, ajudando a 

identificar e a melhorar os seus procedimentos de investi-
mento.

O Purchase Portal simplifica o processo de compra, requi-
sitando e emitindo as ordens de compra e a sua receção, 
permitindo à equipa financeira fazer pagamentos de forma 
ajustada e com fluxos de aprovação. Com o Purchase 
Portal, todas as tarefas podem ser centralizadas, quer seja 
a emissão de processos centrais (requisições ou ordens de 
compra), comparação de cotações ou registo de propos-
tas. Num único local, as empresas gerem os fornecedo-
res, avaliam o seu desempenho, registam os recibos e as 
propostas/ cotações.

Uma das maiores vantagens desta solução é a facilidade 
de otimização e análise de custos. Com o Purchase Portal, 
uma empresa pode otimizar os custos e obter mais recur-
sos e bens. Este portal é uma solução modular e flexível 
que oferece, juntamente com a tecnologia de business 
intelligence, um conjunto de análises "out-of-the-box".

Com o Purchase Portal, pode...

‣ Preparar ordens de compra, através das requi-
sições.

‣ Verificar que produtos e serviços já foram en-
tregues, em que condições e quais os que ainda 
estão por chegar.

‣ Criar catálogos por fornecedor, ajudando a 
organização a encomendar produtos a partir do 
local certo.

‣ Avaliar os fornecedores e as entregas.

Luís Rego
Team Leader

Saiba mais

É possível realizar análises precisas, com toda a infor-
mação necessária, e aceder a relatórios fiáveis, trazendo 
máxima eficiência ao trabalho. ■

https://arquiconsult.com/purchase-portal
https://arquiconsult.com/purchase-portal
https://arquiconsult.com/purchase-portal
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A Symington é a maior produtora de vinho do Porto na 
região do Douro e a nível mundial. O seu core busi-
ness é a produção de vinho do Porto, tal como era 

há 140 anos, sempre acrescentando inovação e tecnologia 
de futuro. 

Atualmente, o enoturismo é claramente uma das grandes 
apostas da empresa, uma vez que permite mostrar a todos 
os visitantes, sejam nacionais ou internacionais, aquilo que 
de melhor se faz nas suas produções no Douro, em Gaia e 
no Alentejo. 

Com o crescimento da marca e com a criação dos centros 
de visita foi necessário recorrer a uma solução tecnológica 
que colmatasse todas as questões relacionadas com a 
gestão de stocks, vendas e visitas. 

Symington estreita relação com a 
Arquiconsult com a implementação de 
soluções à medida do seu negócio

C A S O  D E  S U C E S S O

Ana Rodrigues
Head of Wine Tourism da Symington

O LS Retail veio revolucionar os 
nossos centros de visita, porque 
conseguimos uma ferramenta que 
nos apoia em toda a nossa gestão de 
stock e de logística financeira.

Manuela Caldeira
Head of IT da Symington

Conseguimos um acompanhamento 
melhor das reservas, de todo o 
processo que envolve o contacto 
com o cliente pré-reserva e, depois, 
toda a parte do pós-venda, como a 
análise de dados, acompanhamento 
e organização da própria loja.

A Symington encontrou na Arquiconsult o parceiro ideal e a 
solução à medida, a LS Retail, para a área de retalho, que 
lhe permitiu fazer uma gestão eficaz do seu negócio. ■

Assista ao vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=6tzqykl7bDw
https://www.youtube.com/watch?v=6tzqykl7bDw
https://pt.symington.com
https://www.lsretail.com/


16

SoftStore lança nova versão da 
localização do ERP Dynamics 365 
Business Central

A R T I G O

Que a computação na cloud fará no futuro parte 
integrante dos sistemas de informação de todas 
as empresas, parece não existir dúvidas. Todos os 

grandes fornecedores de soluções estão continuamente a 
inovar e a fazer evoluir as suas ofertas cloud.

E desenvolver uma localização do ERP Microsoft Dynamics 
para Portugal, Angola e Moçambique, de forma a asse-
gurar uma qualificada e diferenciadora localização deste 
produto para as empresas destes três países é a missão da 
SoftStore.

Em Portugal, que exige que os sistemas ERP (Enterprise 
Resource Planning) sejam certificados, é uma boa notícia 
saber-se que a SoftStore lançou uma nova aplicação de 
localização que, usando a mais recente tecnologia da Mi-
crosoft para os ERP’s, permite que os clientes portugueses 
possam usar a mais recente versão do Business Central 
(ou BC, a versão de ERP que sucedeu ao Dynamics NAV).

Isto significa que, para quem queira implementar uma nova 
solução ERP, tem ao seu dispor duas opções de imple-
mentação, cloud ou on-premise, sabendo que, qualquer 
que seja a sua opção, passará a beneficiar de uma maior 
facilidade em manter-se atualizado.

É importante ter-se presente, na sequência da estratégia 
desenhada em 2013, que a nova aplicação de localização 
para BC da SoftStore é exatamente a mesma, quer se trate 
de uma implementação cloud, quer se trate de uma imple-
mentação on-premise, o que possibilita um claro caminho 
de migração. 

Luís Sousa 
Administrador da SoftStore

Desenvolver uma 
localização do ERP 
Microsoft Dynamics 
para Portugal, Angola e 
Moçambique, de forma a 
assegurar uma qualificada 
e diferenciadora 
localização deste produto é 
a missão da SoftStore.

https://softstore.pt
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O Dynamics Business 
Central é uma solução 
de gestão completa e 
integrada, que centraliza 
toda a informação de 
gestão da empresa, da área 
financeira, das vendas à 
prestação de serviços, ao 
controle das operações, à 
produção e aos recursos 
humanos.

Mas as boas notícias não terminam aqui. A SoftStore, 
consciente que a atual base instalada de Dynamics NAV e 
Business Central possui customizações complexas, cuja 
atualização é difícil e não isenta de risco, vai manter os 
seus investimentos na tecnologia legada, no mínimo, até 
2025, para continuar a assegurar que a base instalada de 
Dynamics NAV/ BC está em conformidade com os requisi-
tos legais portugueses.

O Dynamics Business Central é uma solução de gestão 
completa e integrada, que centraliza toda a informação 
de gestão da empresa, da área financeira, das vendas à 
prestação de serviços, ao controle das operações, à pro-
dução e aos recursos humanos. É uma solução rápida de 
implementar, fácil de usar e que suporta o crescimento do 
negócio ao seu ritmo.

Resumindo, a SoftStore está empenhada, com as suas so-
luções de localização para Microsoft Dynamics NAV e BC, 
em desenvolver as adaptações necessárias para garantir 
que a solução ERP Business Central da Microsoft possa 
ajudar ao crescimento das empresas portuguesas, sem 
deixar de investir no suporte da atual base instalada.

A SoftStore é uma empresa que, apesar de ter como 
principais acionistas alguns dos maiores implementadores 
nacionais de Dynamics, mantém uma gestão completa-
mente independente por forma a poder garantir isenção 
perante todo o mercado português, e que acredita poder 
duplicar o número de clientes com BC nos próximos dois 
anos, tirando partido da oportunidade que representa a 
possibilidade de as empresas portuguesas terem acesso 
ao Business Central em cloud. ■
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Os últimos seis meses
E V E N TO S

A ANTRAM, Associação Nacional dos Transportes Públi-
cos Rodoviários de Mercadorias, realizou entre os dias 29 
e 30 de outubro, no Palácio de Congressos do Algarve, o 
seu 20º congresso. A Arquiconsult marcou presença no 
evento com um stand, onde apresentou aos potenciais 
clientes o produto-rei para este setor: o NAVITRANS. 
Trata-se de um software de gestão concebido para 
empresas fornecedoras de serviços logísticos, adequado 
a atividades tão distintas como o transporte de mercado-
rias, distribuição, trânsitos, armazenagem, ou mesmo a 
oferta de vários destes serviços de forma integrada. ■

20º CONGRESSO ANTRAM 
Albufeira, Portugal

DIRECTIONS 4 PARTNERS EMEA é o maior evento para 
a comunidade europeia de Microsoft Dynamics 365. O 

encontro oferece diversas sessões sobre as mais recentes 
novidades do mercado de small and middle-market busi-

nesses e demonstra como desbloquear todo o seu poten-
cial tecnológico com soluções de ERP, CRM e cloud solu-
tions como Microsoft Power Platform, Microsoft Dynamics 
365 Business Central e Azure. A Arquiconsult aproveitou o 

momento para se apresentar a outros parceiros Microsoft 
e para promover a sua capacidade de implementação, em 

qualquer parte do globo, demonstrando o seu know-how e 
técnica para desenvolver projetos internacionalmente. ■

DIRECTIONS 4 PARTNERS  
Milão, Itália
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O QSP SUMMIT é a mais relevante conferência de mana-
gement e marketing da Europa, acolhendo líderes globais 
que marcam tendências. O evento conta anualmente com 
oradores de topo mundial, quer no Main Stage, como nos 
Worklabs, Trends Forum e Thinkers Hall. Seguindo a linha 
do evento, a Arquiconsult convidou Carlsten Wulff, o vice-
-presidente da LS Retail, para uma apresentação no palco 
da área de exposição, Business Stage, onde foi possível 
conhecer com maior detalhe quais as grandes mais valias 
desta solução para a área do retalho. Aproveitamos a opor-
tunidade para uma breve entrevista com o orador e para 
perceber o que se perspetiva para esta área de negócio 
tão afetada pela pandemia de COVID-19. ■

QSP SUMMIT 2021 
Porto, Portugal

A 18º Feira Internacional de Máquinas, Equipamento e Ser-
viços para a Indústria realizou-se entre 1 e 4 de dezembro, 

na Exponor, em Matosinhos. A EMAF é o maior evento por-
tuguês vocacionado para a indústria, para empresas que 

pretendam renovar a sua aposta na internacionalização 
de tecnologias, na inovação industrial e no conhecimento 

técnico especializado. A Arquiconsult apresentou neste 
evento a solução Supply Chain Management. Trata-se de 

um produto que reúne um conjunto de soluções tecno-
lógicas que, de forma integrada, conseguem flexibilizar o 
processo produtivo. Aliadas com o know-how técnico da 

equipa de consultores especializados da empresa, permite 
ao cliente crescer de forma sustentada, com uma gestão 

completa, com total controlo das fases primordiais do 
negócio. Cada solução responde a necessidades específi-
cas na cadeia produtiva e é ajustada à realidade do cliente 

tendo em conta as melhores práticas. ■

EMAF 2021  
Porto, Portugal

Assista à entrevista

https://www.youtube.com/watch?v=g-6HtYd0Ckk
https://www.youtube.com/watch?v=g-6HtYd0Ckk
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Cultura organizacional e 
integração na Arquiconsult

T E S T E M U N H O S  D O S  C O L A B O R A D O R E S

Trabalhar na Arquiconsult trouxe-me os dias mais leves pela organização, 
interação e a entreajuda que há entre todos os elementos da equipa. Estou 
bastante agradado com o companheirismo no trabalho, o ambiente do grupo 
e todo este contexto interno. Vim para Team Leader, mas a forma como fui 
integrado foi muito boa porque fui acompanhado, explicaram o que se queria e 
a maneira como se queria, quais eram os objetivos, as datas a cumprir, as fer-
ramentas de trabalho, tudo muito bem delineado. Todos se dão muito bem ao 
nível da entreajuda, de tentar resolver os problemas. Estamos todos no mesmo 
barco! Como já disse a administração da Arquiconsult: há espaço para crescer, 
mostrarmos o nosso melhor e chegarmos todos mais longe. ■

David Luna Portal, CRM and WEB Development 
Na Arquiconsult há 6 meses

Trabalhar na Arquiconsult é um desafio e uma agradável surpresa. Apesar da 
mudança, o meu percurso facilitou a integração na Arquiconsult. Já conhecia o 
produto e grande parte dos colegas com que hoje trabalho. É uma empresa com 
uma comunicação muito objetiva, muito direta e muito aberta por parte do staff, 
da direção e dos colegas. Isso facilita muito a integração, principalmente nesta 
fase de trabalho remoto. Para além disso, ainda não tinha chegado e já tinha 
recebido o Welcome Package da Arquiconsult. Estes pequenos gestos fazem a 
diferença. Também fiquei agradavelmente surpreendida com a quantidade de 
informação e a abertura que há na infraestrutura e no acesso à mesma. ■

Maria José Sá Customer Care 
Na Arquiconsult há 4 meses
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A Arquiconsult veio até mim. Já trabalhava um pouco nesta área, mas decidi dar 
o salto para uma empresa maior em número de colaboradores. Como o que eu 
proporcionava a um cliente era oferecido pela Arquiconsult da mesma forma, 
achei que teriam uma estrutura muito bem organizada. Acreditei que a Arquicon-
sult só podia ter bons profissionais e de facto têm. Têm metodologia de traba-
lho e preocupam-se muito com os colaboradores e clientes. O acolhimento foi 
excelente e o acompanhamento é muito grande. As pessoas partilham o conhe-
cimento e ajudam sempre que é preciso. Sinto que estou mais feliz a trabalhar. ■

Célia Vitoriano Emerging Tools
Na Arquiconsult há 4 meses

Cheguei à Arquiconsult há um ano e estou bastante satisfeito com a mudança 
que fiz. Venho de uma área um pouco distinta, pois sou formado em Química 
Computacional, contudo estou contente com este projeto. Desde o início que 
me senti sempre muito apoiado, tanto pela equipa como pelo meu team leader. A 
integração foi bastante boa e sinto-me bem acolhido. O clima dentro da equipa 
é de partilha constante e, sempre que há alguma dúvida, é logo esclarecida e 
rapidamente resolvida. Na Arquiconsult sinto-me em casa, foi uma mudança 
arriscada, mas não estou nada arrependido! Fiz uma mudança para melhor e 
sinto-me muito bem na empresa. ■

Carlos Pereira Portal, CRM and WEB Development 
Na Arquiconsult há 1 ano

O trabalho na Arquiconsult é desafiante. São os desafios que nos fazem cres-
cer. Sinto-me como peixe na água na equipa e conhecemo-nos muito bem. A 
adaptação foi fácil, apesar de todas as dificuldades inerentes ao confinamento 
e teletrabalho. Os processos são simplificados e focados no cliente, que é o 
mais importante. Sempre que é necessário, está alguém disponível para ajudar e 
superar qualquer dificuldade de adaptação. Prevejo e desejo manter a satisfação 
em trabalhar na Arquiconsult e que a Arquiconsult mantenha a mesma satisfa-
ção em trabalhar comigo. ■

Paulo Monteiro Customer Care
Na Arquiconsult há 1 ano e 1 mês
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A Logística Orfeón, pertencente ao Grupo A2M, é uma 
empresa global de transporte refrigerado, situada 
em Espanha, que garante um serviço completo de 

qualidade aos seus clientes. 

Os seus camiões percorrem todo o território nacional 
espanhol, bem como todos os países da União Europeia e 
ainda vários países de outras geografias.

O core business da empresa é o transporte de mercado-
rias e cross-stocking. A atividade concentra-se sobretudo 
na gestão das encomendas e ao transporte e entrega 
no destino, de qualquer mercadoria com a mais elevada 
garantia de qualidade.

A política da empresa está focada na excelência, uma vez 
que o Grupo A2M está em constante processo de obten-
ção de certificados de qualidade que garantam as boas 
práticas em todos os processos.

Arquiconsult conquista a Logística Orfeón, uma 
das maiores empresas de transportes espanhola

C A S O  D E  S U C E S S O

A Logística Orfeón orgulha-se de ter uma equipa jovem e 
entusiasta, capaz de apoiar os seus clientes 24 horas por 
dia, graças aos sistemas informáticos de última geração 
que facilitam todos os processos administrativos. Para 
além disso, o suporte de geolocalização, existente nas so-
luções de mobilidade, permite uma gestão diária da frota, 
melhorando a produtividade e reduzindo custos.

Com o intuito de melhorar ainda mais a qualidade do seu 
serviço, a Orfeón procurou no mercado uma solução que 
lhe permitisse modernizar a sua estrutura. 

Após terem optado pela Arquiconsult, a escolha recaiu so-
bre o NAVITRANS, uma solução desenhada e adequada a 
empresas de transporte terrestre. 

Com esta solução, conseguiram modernizar as suas ope-
rações e passaram a ter novas funcionalidades, como:

‣ Automatização de processos, que se traduz em 
melhor capacidade de resposta e mais competi-
tividade na oferta;

‣ Área logística e operacional integradas numa 
só solução;

‣ Maior controlo das viaturas (camiões);

‣ Maior flexibilidade para gerir manutenção das 
viaturas (revisões e inspeções periódicas);

‣ Otimização de rotas;

‣ Melhor gestão no que toca a gastos de com-
bustível.

Com uma faturação anual acima de 20 milhões, a empre-
sa que detém cerca de 100 camiões e 120 trabalhadores, 
espera continuar a crescer no mercado ibérico e prevê em 
breve abrir uma delegação em Portugal, mais precisamen-
te em Cantanhede. ■

https://logisticaorfeon.com
https://arquiconsult.com/transportes-e-logistica-navitrans/
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T E S T E M U N H O S  D O S  C O L A B O R A D O R E S

Estou realmente a gostar deste novo desafio, 
aprendendo muito sobre os dados padrão e como transformá-los em 

informação útil para a inteligência empresarial. Sinto que estou no lugar 
certo, com esta incrível equipa.

Rita Raimundo

O processo de integração está a ser muito agradável e acolhedor. 
Mesmo no meio da pandemia da COVID e trabalhando a partir de casa, 

sinto que estou a tornar-me parte da equipa porque todos estão sempre 
prontos a ajudar e aprendemos algo novo todos os dias.

João Bernardo

Tive a oportunidade de trabalhar com grandes 
profissionais em projetos locais e internacionais e sempre me 

receberam e trataram como um deles. Ajudaram-me a melhorar e 
confiaram em mim em todos os momentos.

Alexandro Martínez

A minha experiência até agora tem sido incrível. Tive a 
oportunidade de conhecer novos colegas e partilhar algumas ideias que 

têm sido muito úteis para o meu percurso de aprendizagem.

Francisca Vilar

A academia ajuda-nos a crescer como um grupo e a 
aprender mais depressa e melhor. Este processo de aprendizagem 

orientado, leva-nos no caminho certo, para que aprendamos na altura certa 
e na ordem certa.

Gonçalo Teixeira

Os últimos meses foram de uma aprendizagem 
constante e embora tenham sido passados a trabalhar remotamente, 

também foram repletos de espírito de equipa, ajuda mútua e sempre com 
um grande ambiente de trabalho!

Sara Rijo
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L I S B O A

Avenida Amália Rodrigues, 17 A
Urbanização da Ribeirada

2675-432 Odivelas, Portugal

(+351) 218 205 610

P O R T O

Av. Comendador Ferreira de Matos, 793
1º andar, sala C1

4450-125 Matosinhos, Portugal

(+351) 226 002 328

V I L A  R E A L

Hub Tecnológico − Arquiconsult NearShore
Edifício da Incubadora de Empresas da UTAD

Quinta dos Prados, 5000-103 Vila Real, Portugal

(+351) 259 091 275

L U A N D A

Rua Marien N´Gouabi, 69, 2º DF 
Edificio Maianga Office Park

Luanda, Angola

(+244) 939 954 360

M A D R I D

Avenida de la Albufeira, 321
Piso 1º, Oficina 9

28031 Madrid, España

(+ 34) 633 180 142

B A R C E L O N A

Carrer de Nicaragua, 46, 5º, 3ª
08029 Barcelona, España

(+ 34) 633 907 561

S A L A M A N C A

Calle Segunda,43
Oficina 128

37188 Carbajosa, Salamanca, España

(+ 34) 633 180 142

S E V I L H A

Glorieta Fernando Quiñones, 2
Edificio CENTRIS 2
Módulo 5, Oficina 2

41940 Tomares, Sevilla, España

(+ 34) 633 180 142

https://arquiconsult.com

