
 

 

 

Quidgest: 30 anos a desenvolver investigação e engenharia de software 

 

Fundada em 1988, por Cristina Marinhas, João Paulo Carvalho e Jorge Guerreiro, a Quidgest é uma empresa tecnológica 

global, de origem portuguesa. Apostando nas áreas de consultoria e desenvolvimento de sistemas de informação de 

gestão é pioneira na modelação e geração automática de software. Este é um pequeno resumo do que é a sua atividade. 

 

Diferenciador Genio 

Pioneira na modelação e geração automática de software, graças à plataforma Genio, é possível, para a Quidgest, 

desenhar soluções complexas, de grande flexibilidade, a uma velocidade muito superior à de um programador manual 

e, mais importante, sem erros. 

Distinguindo-se pela sua capacidade de desenvolvimento e pelo seu vasto portefólio de soluções preparadas para 

evoluir, continuamente, nas mais diversas áreas, as soluções desenvolvidas pela Quidgest têm como principal alvo 

instituições governamentais, organizações internacionais e grandes empresas. 

 

Áreas de especialidade 

Abrangendo diversas áreas de mercado: gestão pública e regulação; gestão estratégica; proteção de dados e 

cibersegurança; aprovisionamento, logística, distribuição e gestão de ativos; banca, seguros e serviços financeiros; 

engenharia, construção, obras públicas; recursos humanos e formação; gestão documental, BPM, mobilidade e 

cidadania; saúde e ciência; investigação, tecnologia e outsourcing; apoio ao desenvolvimento; consultoria, a Quidgest 

procura criar módulos que cubram todas as necessidades de um sistema de informação de uma empresa ou instituição. 

Todas as soluções funcionam como chave para conquistar e preservar vantagens competitivas; são adequadas, uma vez 

que o método de desenvolvimento da Quidgest se adapta aos procedimentos das empresas, em vez de as forçar a 

adaptarem-se às imposições do software; e permitem uma evolução contínua, de acordo com as necessidades e 

prioridades do cliente. 

Flexível e com uma estrutura hierárquica reduzida, com responsabilidades bem definidas ao nível de cada processo e 

de cada projeto, a Quidgest conta com uma equipa de 105 profissionais de oito nacionalidades diferentes. 

 

A aventura internacional e o desenvolvimento sustentável 

A atuação da Quidgest não se limita às fronteiras nacionais. Com empresas já constituídas em Portugal, Alemanha, 

Marrocos, Timor-Leste e Moçambique, para além de parcerias no Reino Unido, Angola, Brasil, Polónia, Nicarágua, El 

Salvador e Jamaica, a Quidgest tem investido fortemente e com sucesso na internacionalização das suas atividades. 



 

Apostando numa política de responsabilidade social bastante ativa, que engloba projetos estruturantes em diferentes 

locais espalhados pelo mundo, a Quidgest ajuda a construir as referências da modernidade dos países e das regiões, 

criando redes sólidas de suporte ao desenvolvimento económico, mobilizando os recursos e as competências nacionais 

e promovendo a cidadania ativa e a participação dos cidadãos. 

A empresa realiza diversos projetos financiados por entidades internacionais de fomento ao desenvolvimento, 

nomeadamente Irish Aid, World Bank Group, Millennium Challenge Corporation, USAID, Agencia Española de 

Cooperaciòn Internacional para el Desarrollo, African Development Fund, Nações Unidas, Inter-American Development 

Bank, entre outras instituições de referência a nível mundial. 

 

Excelência e segurança 

A Quidgest uma empresa ética e socialmente responsável, o seu sistema de gestão da qualidade está certificado de 

acordo com a norma ISO 9001 e o seu sistema de gestão ambiental está certificado pela norma ISO 14000. A Quidgest 

foi também certificada, recentemente, pela Apcer, com a norma ISO 27001. 

Em 2017, a empresa foi novamente distinguida pelo IAPMEI, Turismo de Portugal, bancos promotores e clientes como 

PME de Excelência. 

 

Participando na construção do futuro, a Quidgest pretende tornar visível o que ainda não é evidente, detetar mudanças 

e, essencialmente, arriscar a formulação de estratégias coerentes para o futuro. Só é possível definir tendência quando 

se participa ativamente na construção do futuro, e esse é, e continuará a ser, o papel da Quidgest. 
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