
Administração Pública Local

ricardo.barros@quidgest.com

A NOVA GERAÇÃO DE 

ERP MUNICIPAIS



A revolução Industrial



Do vapor ao digital  
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1760 – 1840

Indústria 1.0 (1ª Revol. Industrial)
- Uso de energia a valor; 
- Mecanização da produção

1850 – 1945

Indústria 2.0 (2ª Revol. Industrial)
- Uso de eletricidade; 
- Produção em Linhas de Montagem

1950 – 2010

Indústria 3.0 (3ª Revol. Industrial)
- Uso de tecnologia (robotização); 
- Automatização da produção

2013 –

Indústria 4.0 (4ª Revol. Industrial)
- Uso de sistemas ciberfísicos;
- Digitalização e conectividade
(Ligação entre mundo real, digital e humano) 

- Aumento de eficiência de processos;

??



Indústria 4.0 – O que é?
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FUSÃO ENTRE:
A PRODUÇÃO, A INFORMAÇÃO, 
A COMUNICAÇÃO, A SENSORIZAÇÃO
E A PERSONALIZAÇÃO



Indústria 4.0 – O que é?
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Definição dada pelo programa COMPETE 2020

É impulsionada pelas tecnologias inovadoras que causam efeitos profundos, quer nos sistemas de produção quer nos modelos de negócio. 
Agrega tecnologias e métodos disruptivos como:

Big Data
Armazenamento de grande quantidade de informação produzida por computadores, redes, dispositivos, etc…

Advanced Analytics
Análise de informação de (Big Data) para elaborar previsões e efetuar simulações e análise de cenários que permitam antecipar riscos, 
tomar decisões e otimizar processos.  (Deixámos de analisar informação história)

Cloud Computing
Armazenamento de dados efetuado em servidores especializados e remotos a cujo  acesso é via internet.

Internet das coisas (Internet of Things IoT)
É a interligação, através da Internet, de dispositivos e aparelhos do dia-a-dia, (máquinas, eletrodomésticos, equipamentos de transporte, 
etc.), entre si e “lendo” o ambiente à sua volta através de sensores (temperatura, humidade, presença, etc). Todos os objetos passam a 
fazer parte de uma rede integrada, dinâmica que produz… BIG DATA.



A Governação Local 4.0



LOCAL GOV 4.0
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COMO TRANSPOMOS ESTE CONCEITO PARA
A GOVERNAÇÃO LOCAL ?

Não o conseguimos fazer sem relembrar os seus 4 pilares fundamentais:

• Big Data
• Cloud Computing
• IoT (Internet das Coisas)
• Advanced Analytics



Legacy ERP          Modern ERP
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COMO SABEMOS SE O QUE 
ATUALMENTE TEMOS É UM 
LEGACY ERP OU UM MODERN ERP ?

Para o descobrirmos, temos que analisar 7 pontos chave, cruciais para um MODERN ERP



SEGURANÇA DOS DADOS

Um ERP com segurança de dados, implica cumprir 5 requisitos:

Dados isolados das aplicações;

Acesso à informação através de recursos de computação partilhados;

Acessibilidade em qualquer localização física;

Sistemas de backup descentralizados e automatizados;

Informação e dados suportados por sistemas conformes com o RGPD;

Análise automatizada de consistência e congruência de dados;



Um ERP capaz de incorporar requisitos específicos, de se adaptar às 
melhores práticas, e de cumprir 4 requisitos:

Flexibilidade para a adaptação a novas práticas de uso;

Flexibilidade para incorporar novos requisitos sem gerar erros de dados;

Flexibilidade de incorporar alterações legislativas sem afetar histórico;

Flexibilidade de incorporar o que cada município cria de inovador;

SEGURANÇA DOS DADOS

FLEXIBILIDADE



Um ERP que integre com qualquer solução, app ou sistema de dados, 
cumprindo 5 requisitos base:

Disponibilização de catálogo de Webservices para integrações várias;

Virtualização de dados para componente analítica e previsional;

Definições das regras de negócio dissociadas dos módulos aplicacionais;

Capacidade de adicionar módulos que evitem quaisquer “ilhas de 
informação” fora de controle (ex: excels);

SEGURANÇA DOS DADOS

FLEXIBILIDADE

INTEROPERABILIDADE



Um ERP que vá além da customização, permitindo experiências de utilização 
altamente produtivas, o que implica cumprir 3 requisitos:

Personalização da experiência de uso, por módulo;

Personalização dos interfaces tendo em conta futuros upgrades;

Virtualização dos postos de trabalho sem perder a personalização;

SEGURANÇA DOS DADOS

FLEXIBILIDADE

INTEROPERABILIDADE

PERSONALIZAÇÃO



Um ERP acessível através da web, em qualquer local, com qualquer 
dispositivo, para qualquer tipo de interações, cumprindo 4 requisitos:

Acesso e interações com os sistemas através de um browser web;

Acesso e interações com os sistemas em qualquer dispositivo;

Permitir trabalho corporativo e em equipas de forma descentralizada;

Permitir acesso restrito a vários tipos de participantes nos processos 
(internos e externos à organização);

SEGURANÇA DOS DADOS

FLEXIBILIDADE

INTEROPERABILIDADE

PERSONALIZAÇÃO

WEBIZAÇÃO



Um ERP que forneça em tempo real dados de gestão, indicadores de 
desempenho e previsões analíticas, cumprindo 4 requisitos:

Dashboards personalizados por utilizador/função/orgânica;

Monitorização de indicadores de gestão;

Definição de alertas e tarefas de correção de desvios;

Extrapolação de previsões analíticas com recursos a machine learning, 
permitindo às organizações prepararem-se para futuros eventos;

SEGURANÇA DOS DADOS

FLEXIBILIDADE

INTEROPERABILIDADE

PERSONALIZAÇÃO

WEBIZAÇÃO

DASHBOARDS E PREVISÕES



Um ERP que fomente a participação e a interação digital com o cidadão,  
fornecendo inputs de (in)satisfação, cumprindo 4 requisitos:

Utilização de Apps que promovam a participação digital;

Desmaterialização digital da interação com os cidadãos e as empresas;

Personificação da sua “user experience”;

Disponibilidade para servir o cidadão através de múltiplos canais, sem 
perder o foco da relação do cidadão com toda a organização;

SEGURANÇA DOS DADOS

FLEXIBILIDADE

INTEROPERABILIDADE

PERSONALIZAÇÃO

WEBIZAÇÃO

DASHBOARDS E PREVISÕES

INTERAÇÃO E GAMIFICAÇÃO



Segurança de Dados

Flexibilidade

Interoperabilidade

Personalização

Webização

Dashboard e Previsões

Interação e Gamificação

SEGURANÇA DOS DADOS

FLEXIBILIDADE

INTEROPERABILIDADE

PERSONALIZAÇÃO

WEBIZAÇÃO

DASHBOARDS E PREVISÕES

INTERAÇÃO E GAMIFICAÇÃO



EXEMPLOS DE 
SOLUÇÕES 4.0



UM 
MODERN ERP 

NÃO TEM
QUE SER 

COMPLEXO



ESTAMOS

PREPARADOS



Exemplos de Soluções 4.0
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