
NEARSHORING
NEARSHORING

CONHECIMENTO, COMPROMISSO, 
CUSTO, PROXIMIDADE. NÃO IMPORTA 
QUAL SEJA A PERSPECTIVA,                  
ENCONTRARÁ SEMPRE UMA BOA       
ADEQUAÇÃO ENTRE AS SUAS             
NECESSIDADES E A NOSSA OFERTA.   

SERVIÇOS

PROXIMIDADE
Estamos localizados a duas horas do maior centro 
de negócios da Europa, partilhando uma cultura 
europeia comum. Estar localizado num país da UE é 
também uma vantagem, uma vez que muitas 
características regulamentares já são conhecidas,   
e temos a experiência de trabalhar em        
ambientes multiculturais e multilingues. Os nossos 
consultores são fluentes em inglês, francês, 
espanhol e português.

QUALIDADE

PORQUÊ
PORTUGAL?
Com algumas reformas recentes que tornaram 
o mercado de trabalho mais atractivo, Portugal 
está consistentemente classificado entre os 
dez principais destinos no que deveriam ser os 
principais factores para avaliar a sua 
perspectiva nearshore.

O país classificou-se em 3º lugar entre os 
países da UE: 

.   Classificação "Facilidade de fazer negócios" 
do Banco Mundial, .   1º no "Infrastructure Overall Quality" do 
ranking do Fórum Económico Mundial,.   2º sobre "Competências Linguísticas" do 
Anuário de Competitividade Mundial da IMD, 
entre outros. 

Juntamente com estes factos, vai uma cultura 
empreendedora cada vez mais para além       
das fronteiras do país, aliada a uma 
mão-de-obra altamente qualificada, ansiosa 
por trabalhar no estrangeiro.

COMPROMETIMENTO
Construímos parcerias a longo prazo, 
adaptando a nossa equipa às suas 
necessidades. Juntos podemos encontrar as 
melhores soluções para si, com base na nossa 
experiência e conhecimento, não só em 
Soluções Dinâmicas padrão, mas também em 
LS Retail, Enwis, Yaveon Probatch, NaviTrans, 
Continia, e muito mais.

Conhecimento de soluções ISV?
Testes de Desenvolvimento Eficiente?

Demasiados Upgrades?

Necessidades Nearshoring?

Apoio internacional?

Falta de Recursos?

A educação e certificação dos nossos consultores é 
uma das nossas principais preocupações. Como 
resultado, temos a maior equipa certificada pela 
Microsoft Dynamics em Portugal. Temos iniciativas 
de gestão especificamente centradas na entrega 
de excelência, através de monitorização constante 
e melhoria da nossa metodologia.
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Arquiconsult é uma empresa de consultoria de sistemas de 
informação, baseada em tecnologias Microsoft Dynamics 365, 
com escritórios em Lisboa, Porto, Vila Real, Barcelona, Madrid, 
Sevilha, Salamanca, Luanda e Riyadh. Formado por uma equipa 
de consultores experientes, tendo já implementado algumas das 
mais complexas soluções empresariais Microsoft Dynamics e é 
frequentemente referido a clientes internacionais para as suas 
implementações no nosso país. A Arquiconsult está 
constantemente a inovar na sua oferta e tem vários verticais, para 
vários sectores de actividade, que acrescentam valor ao 
Microsoft Dynamics 365.

SOBRE A ARQUICONSULT

LOCALIZAÇÕES
LISBOA | PORTO | VILA REAL |
LUANDA | BARCELONA | SEVILHA |  
MADRID | SALAMANCA | RIYADH  

www.arquiconsult.com 

(+351) 218 205 610 
comercial@arquiconsult.comPT

(+966) 50 763 4302
commercial@arquiconsult.comKSA

(+34) 633 907 561
comercial.spain@arquiconsult.com�ES
(+244) 939 954 360
comercial@arquiconsult.com�AO

"Portugal acaba de começar a promover-se como um nearshore
localização da externalização, devido à sua mão-de-obra

altamente qualificada em TI força e custo competitivo
para valorizar o ambiente".  […]

Paul Corrall 
"Nearshoring - Um surto de destinos e benefícios".

www.sourcingfocus.com

O crescimento do seu negócio 
é o nosso Compromisso.

A ajuda certa para a Dinâmica 
Comunidade de parceiros!

18 anos de cooperação bem 
sucedida na entrega de soluções de 
retalho e hospitalidade aos clientes 
do LS Retail em Portugal, Espanha e 
Angola e no apoio aos parceiros do 
LS Retail em todo o mundo.

Carsten Wul�, VP

Considero a Arquiconsult como um 
dos parceiros da PIPOL onde 
experimentei uma verdadeira parceria 
em diferentes projectos globais. Este 
tipo de parceria tem levado a 
implementações bem sucedidas.

Jorrit van den Broek, Director de Operações

Arquiconsult é um parceiro inestimável       
e de longa data (...). Os seus consultores 
experientes, e a sua capacidade de 
fornecer soluções orientadas para o cliente 
(...) é a razão pela qual temos sido bem 
sucedidos na implementação e no apoio 
aos nossos clientes internacionais. Para 
além do seu conhecimento da indústria e 
do software, partilhamos uma abordagem 
ao cliente fortemente empenhada (...) que 
nos permite actuar como um conselheiro de 
confiança para os nossos clientes. Assim, 
para nós, a Arquiconsult não é apenas mais 
um parceiro comercial, mas uma parte 
integrante da nossa própria equipa.

Poul Kjaer, CEO

Naturalmente, perseguimos os nossos 
objectivos com base na força dos 
nossos próprios recursos, competências 
e empreendimento. Mas, sabemos que 
teremos mais sucesso quando o 
fizermos em parceria com o mundo. 

Francis Adams, CEO

Somos parceiros da Arquiconsult em 
projectos para a América Latina. 
Temos vindo a trabalhar juntos há 
quase uma década em projectos de 
sucesso.(...) Espero que o nosso 
sucesso conjunto continue!

Guillermo Ciarma, Director

Absys Cyborg tem vindo a trabalhar com 
a Arquiconsult há vários anos em 
implementações internacionais da MS 
Dynamics NAV/Business Central. Uma 
combinação de competências duras e 
toque humano tornou possível às 
nossas equipas trabalhar como um 
grupo unificado para o interesse dos 
nossos clientes, bem como tornar esta 
cooperação numa relação duradoura.

Alexandre Schembri, Director de Vendas

Absys Cyborg tem vindo a trabalhar com 


