
O BSC Quidgest® ERSAR é uma solução inovadora, 
modular e integradora, concebida para agilizar todo 
o processo de reporting à ERSAR e torná-lo num 
sistema de gestão, ação e avaliação permanente de 
indicadores e objetivos.

ERSAR

Mais do que uma obrigatoriedade,
uma verdadeira ferramenta de gestão!



GERE

O que faz o BSC Quidgest®/ERSAR

Vantagens específicas

PLANEIA OPERACIONALIZA AVALIA

Gestão Estratégica 
e KPI – Business 
View; OKR.

Dados do BSC da 
Qualidade, 
Sustentabilidade e 
dos Projetos e 
Portal de Cidadania.

QUAR e SIADAP 
123; Indicadores 
Operacionais 
ERSAR/IWA.

Iniciativas, Tarefas, 
Ações Corretivas, 
Metas Intercalares.

Sistema WEB modular e totalmente customizavel;

Integra o portfólio de indicadores e variáveis operacionais e de avaliação da 
ERSAR;

Definição de metas parcelares e globais, com possibilidade de ação sobre os 
fatores e indicadores;

Comparação de indicadores com diferentes unidades de medida;

Definição de objetivos estratégicos e operacionais com possibilidade de 
ligação a SIADAP 123;

Criar, gerir e avaliar o mapa estratégico da organização e das respetivas 
unidades orgânicas;

Superado            Bom            Insuficiente            Mau            Meta

VISÃO EM DASHBOARD



Câmara Municipal do Porto

SMAS Sintra - Serviços Municipalizados de 
Água e Saneamento de Sintra

CCDR Alentejo - Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional do Alentejo 

Instituto de Gestão Financeira da Segurança 
Social

Instituto de Registos e Notariado

Instituto Português de Qualidade

 Visão centralizada da organização;
 Controlo em tempo real, com possibilidade de ação direta sobre 

os fatores e indicadores;
 Confiança nos resultados.

 Sistema WEB modular e totalmente customizavel;
 Fácil implementação e utilização;
 Escalável;
 Elevada capacidade de integração;
 Interpretação e tratamento de grande quantidade de dados.

Benefícios para a Organização

 Otimização da comunicação da estratégia na estrutura da 
organização;

 Alinhamento da visão estratégica e de objetivos operacionais;
 Mapa estratégico da organização e das unidades orgânicas: 

possibilita criar, gerir e avaliar.

 Workflow organizacional (mapa estratégico por departamento 
com atualização em cascata);

 Envolvimento de todos os níveis;
 Clara definição de responsabilidades;
 Encadeamento e gestão de metas parcelares e globais;
 Comparação de indicadores com diferentes unidades de medida;
 Integra o portfólio de indicadores e variáveis operacionais e de 

avaliação da ERSAR;
 Disponibilização dos indicadores e dados da qualidade de 

serviço da ERSAR.

VISÃO

GESTÃO

TECNOLOGIA

PESSOAS

www.quidgest.com
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Quidgest
Quidgest Timor-Leste

Timor Plaza, CBD2, Unit 403-404
Comoro  |  Díli | Timor-Leste
T: (+670) 76 82 47 19  / (+670) 77 45 64 29

Quidgest Portugal

R. Viriato,  7
1050-233 Lisboa  | Portugal 
T: (+351) 213 870 563

Quidgest Alemanha

Konrad-Zuse-Platz, 8
81829 München | Germany
T: (+49) 89 20 70 42 850

Quidgest Moçambique

R. John Issa, n.º 260
Maputo  |  Moçambique 
T: (+258) 21 30 37 32

Geral: quidgest@quidgest.com

Comercial: solutions@quidgest.com

Marketing: marketing@quidgest.com

Algumas referências que contam com o BSC Quidgest®/ERSAR


