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Altran lança novo centro de dados e inteligência artificial
em Portugal
World Class Center de Analytics da Altran e Tessella abre nos escritórios de Lisboa e Porto
A Altran, líder global em serviços de engenharia e Investigação e Desenvolvimento (R&D), acaba de
lançar o novo centro de excelência dedicado a ciência de dados e inteligência artificial, como resposta
à crescente procura do mercado nestas áreas. As equipas portuguesas irão operar como parte da
Tessella, World Class Center de Analytics da Altran, juntando-se a um grupo internacional com mais
de 350 especialistas em ciência de dados.
Para Bruno Casadinho, Chief Operating Officer da Altran Portugal: “A aposta na área da
inteligência artificial e a ciência de dados é uma oportunidade extraordinária para os nossos clientes
desenvolverem novos serviços disruptivos, assim como tornarem os seus negócios mais digitais. A
abertura de um World Class Center dedicado a estas áreas, sob a liderança de Bruno Coelho, segue a
nossa estratégia de colocar Portugal na linha da frente da tecnologia disruptiva.Os nossos clientes vão
beneficiar daquilo a que chamamos uma tríade exponencial. Uma equipa analítica local e dedicada,
com historial, gerida pelos experientes João Neves e Hélder Pinheiro, e apoiada pela rede global de
talentos da Tessela que fornece a melhor engenharia e consultoria do mercado.”
Mark Kirwan, CEO da Tessela, afirma: “Este investimento na presença no mercado europeu aumenta
a nossa capacidade de garantir resultados extraordinários no que se refere à ciência de dados. Deixame orgulhoso o facto de os clientes da Altran em Portugal poderem agora beneficiar do talento local,
bem como ter acesso a toda a organização Tessella. Isto ilustra claramente o momento de forte impulso
em que se encontra o Grupo Altran no sentido de oferecer aos clientes soluções de valor acrescentado,
conforme foi apresentado recentemente na estratégia High Road 2022.”

Em Portugal, a Tessella, Altran World Class Center Analytics, irá estar presente nos escritórios da
Altran, em Lisboa e no Porto, com uma equipa inicial de 35 especialistas, com o objetivo de atingir 100
experts até ao fim de 2019.
A integração da Tessella, em 2015, surge alinhada na estratégia “The High Road 2022” do Grupo Altran,
no sentido de oferecer aos clientes soluções de valor acrescentado e responder às necessidades do
mercado na disponibilização de consultoria de engenharia de ponta a clientes internacionais.

1

Sobre a Altran:

Com a aquisição da Aricent, a Altran posiciona-se como líder global em consultoria de engenharia e
R&D (ER&D) e uma empresa inovadora no desenvolvimento de produtos e serviços à medida das
necessidades dos clientes. Neste sentido, a Altran acompanha os clientes em cada etapa do projeto,
desde o planeamento estratégico à fase de produção. Há mais de 30 anos no mercado global, a Altran
capitaliza a experiência e know-how em setores chave, como Aerospace, Automotive, Defence, Energy,
Finance, Life Sciences, Railway e Telecom. A aquisição da Aricent alarga essa liderança para
semiconductors, digital experience e design innovation.
Com mais de 45 mil colaboradores e presente em mais de 30 países, o grupo Altran e Aricent geraram,
em 2017, receitas de 2,9 mil milhões de euros. No mercado português desde 1998, a Altran Portugal
conta mais de 2.200 colaboradores e com três escritórios, no Porto, Lisboa e Fundão.
www.altran.pt
www.altran.com
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