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Aprender com quem mais sabe 
do negócio. 

ExpertSourcing 



Na Quidgest, os clientes participam 
ativamente no desenvolvimento das 
soluções tecnológicas, partilhando as 

suas sugestões, opiniões e 
conhecimento com a equipa técnica da 

Quidgest. 



Estamos conscientes de que o sucesso 
alcançado pela Quidgest ao longo dos 

últimos 27 anos não seria possível sem o 
conhecimento e as competências dos 

nossos clientes. 



Por isso, este ano… 
 

As vossas ideias voltam a ter um 
lugar de destaque no Q-Day! 



Das inúmeras sugestões… 



Modernização da AP 



Comissão de Coordenação  
e Desenvolvimento Regional  

de Lisboa e Vale do Tejo 



Criação de referências multibanco para as receitas. 
Geração automática de ficheiro de receitas com referências multibanco. 
Receção do ficheiro da SIBS para recebimento automático das receitas. 

Gestão de Guias de Receita 



Otimização dos processos de negócio 



GNB 
Sociedade Gestora de Fundos de 

Investimento Imobiliário, S.A. 



Sistema de Gestão de 
Incidentes 

DEPOIS 



A tecnologia ao serviço do emprego e 
da formação profissional 



Instituto de Emprego  
e Formação Profissional I.P. 



Portal Netforce 
Gestão de formação 

certificada 



Mobilidade 



QI 
Mediação de Seguros Lda. 



o primeiro passo para a constituição de uma base de 
dados do setor cooperativo que correspondesse às 

necessidades de informação interna e externa 

Mobilidade na: 
• Consulta de processo 
• Inserção de dados 
• Impressão de 

relatórios 



Novos desafios da Banca 



Banco do Brasil 



Banking Regulatory Reporting 
Reportes Regulatórios Bancários 

 

 

 

 

Money Laundering Prevention 
Prevenção de branqueamento de capitais 



UPTO 
A excelência na gestão de pessoas 



Serviços Sociais da  
Câmara Municipal de Lisboa 



Gestão de 
Recursos Humanos 

Migração de um sistema de gestão de Recursos 
Humanos obsoleto para SINGAP… EM MENOS DE 2 MESES 

Futuro: 
Aposta na 

vertente 
estratégica de 
Gestão de RH 



Self-Service 



Instituto Português do Desporto  
e da Juventude I.P. 



Emissão de 
certificados 
desportivos 

Desmaterialização do processo de emissão de certificados 
para treinadores desportivos de todas as modalidades 

praticadas em Portugal 



Desmaterialização e agilização de 
processos 



Cooperativa António Sérgio  
para a Economia Social 



o primeiro passo para a constituição de uma base de dados do 
setor cooperativo que correspondesse às necessidades de 

informação interna e externa 

Emissão de credenciais comprovativas da legal 
constituição e regular funcionamento das 

Cooperativas em Portugal 

Portal de Credenciação 
online de Cooperativas  

O primeiro passo para a constituição de uma base de dados do setor cooperativo que 
corresponde às necessidades de informação interna e externa. 



Rigor e confidencialidade da informação 



Fundação INATEL 



Motor de workflow 
com notação BPMN 

Assinaturas 
digitalizadas 

o primeiro passo para a constituição de uma base de dados do setor 
cooperativo que correspondesse às necessidades de informação 

interna e externa 



A tecnologia ao serviço da engenharia e 
da investigação 



Laboratório Nacional 
de Engenharia Civil 



SINGAP – Gestão de Recursos Humanos 
• Gestão Integrada de Pessoal; 
• Processamento de Vencimentos; 
• Gestão de Horas Extraordinárias; 
• Gestão de Ajudas de Custo; 
• Gestão da Formação Interna; 
• Portal do Trabalhador. 

SINGAP - Gestão Financeira e Contabilidade Pública 
• Contabilidade Pública e Gestão Orçamental; 
• Preparação de Orçamentos; 
• Gestão de Tesouraria e Reconciliação Bancária; 
• HomeBanking; 
• Gestão de Encomendas e Faturação; 
• Prestação de Contas (SIGO TC, etc.) 

SINGAP – Gestão Patrimonial 
• Cadastro e Inventário de Bens do Estado e 

Gestão de Bens Móveis, Orgânica e 
Estrutura 

• Gestão de Armazéns Stocks e Consumos 
• Requisições Eletrónicas ao Armazém 
• Gestão de Aquisições e Aprovisionamento 
• Propostas de Aquisição Eletrónica 

SINGAP – Gestão Documental 
• Gestão Integrada de Informação 
• Portal de Gestão Documental 
• Addin Outlook 
• Portal de Gestão Documental 

SINGAP - Gestão Estratégica 
• Consulta Avançada 



Gestão mais eficiente do parque 
habitacional e do ambiente urbano 



Espaço Municipal 
Renovação Urbana e Gestão 

do Património, E.M. S.A. 



O GiHabita desenvolvido pela Quidgest gere no 
concelho da Maia: 

 

> 50 BAIRROS 

> 515 EDIFÍCIOS 

> 4290 FRAÇÕES 

> 4200 CONTRATOS 

> 6100 INQUILINOS 

 



Soluções únicas 



Exército Português 



À Quidgest foi desde logo transmitida a 
intenção do Exército Português em fazer 
do Estado-Maior um projeto piloto para 
desenvolvimento e implementação da 
referida solução que, depois de 
devidamente adequada à realidade 
específica do Exército, seria interessante 
estender a sua utilização a outros locais 
onde se verificasse a necessidade de 
gerir refeitórios/distribuição alimentar. 



A Quidgest encara o 
desenvolvimento de software 
como uma prática contínua, 

evolutiva e personalizada, em que 
cada projeto é uma nova 

oportunidade para integrar 
conhecimento. 



Obrigado! 

Joana Barroso & Hugo Miguel Ribeiro 


