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ExpertSourcing 

Aprender com 
quem mais sabe 

do negócio. 



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 26 anos não seria possível 
sem o conhecimento e as 

competências dos seus clientes. 



Por isso, este ano… 
 

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



Das inúmeras sugestões … 



Interoperabilidade 



Camões 
Instituto da Cooperação e da 

Língua, I.P. 



 
 

SINGAP / GeRFiP 
Promoção da interoperabilidade entre 

as soluções desenvolvidas na Quidgest e 
as soluções da eSPap 



Novos desafios da Banca 



Caixa Económica da 
Misericórdia de Angra do 

Heroísmo 



Banking Regulatory 
Reporting 

Reportes Regulatórios Bancários 

Money Laundering 
Prevention 

Prevenção de branqueamento de 
capitais 



A tecnologia ao serviço da 
Qualificação 



Agência Nacional para a 
Qualificação e Ensino 

Profissional 



SINGAP – Gestão Patrimonial 

 Gestão de Armazéns Stocks e Consumos; 

 Cadastro e Inventário de Bens do Estado; 

 Gestão de Bens Móveis; 

 Gestão de Aquisições e Aprovisionamento; 

 Gestão de Viaturas; 

 Requisições Eletrónicas ao Armazém. 

SINGAP – Gestão de Recursos Humanos 

 Gestão Integrada de Pessoal; 

 Processamento de Vencimentos; 

 Gestão de Horas Extraordinárias; 

 Gestão de Ajudas de Custo; 

 Avaliação de Desempenho; 

 Gestão da Formação Interna; 

 Portal do Trabalhador. 

SINGAP - Gestão Financeira e Contabilidade Pública 

 Gestão Financeira e POC E; 

 Preparação de Orçamentos; 

 Gestão de Tesouraria; 

 Home Banking; 

 Gestão de Faturação; 

 Prestação de Contas. 

SINGAP – Gestão Estratégica 

 Consulta Avançada; 

 Balanced ScoreCard. 



A inovação tecnológica 
como força motriz do 

desenvolvimento 



Direção Nacional dos 
Registos e Notariados de 

Moçambique  



O Sistema Integrado de Registo Predial enquadra-se na política concertada do 

governo moçambicano, que aposta na inovação tecnológica como força motriz de 

desenvolvimento.  

O SIRP tem um âmbito nacional estando presente em 11 cidades distribuídas por 

todo o país e permite: 

 Informação dos registos disponível de forma centralizada e em formato 

eletrónico, permitindo uma pesquisa imediata; 

 Maior fiabilidade das certidões emitidas; 

 Possibilidade de cruzamento de dados; 

 Uniformização dos dados através da criação de formulários normalizados 

para todos os utilizadores da Direção Nacional de Registo de Propriedade. 



Uma estratégia para o 
futuro 



Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do 

Alentejo  



 Observação da organização de uma forma 

integrada e abrangente;  

 Melhoria na eficácia da gestão através de 

uma partilha visível da estratégia;  

 Minimização do excesso de informação e 

focalização naquilo que é essencial;  

 Visibilidade do real desempenho de cada 

Unidade Orgânica. 



Mobilidade 



NAOS 
Gabinete de Peritagens 



 Registo, anexação, importação e exportação de 

documentos através de iPad/smartphone; 

 Captação direta de fotografias através de 

iPad/smartphone e Georreferenciação; 

 Gestão dos processos de todos os clientes em 2 tipos 

de dispositivos (computador e iPad); 

 Integração com  o sistema de faturação do 1ERP para 

emissão direta de faturas. 



UPTO 
(Updating Technologically Obsolete Platforms) 

 



Universidade de Lisboa 



 

Sistema único de Gestão Financeira e Patrimonial 

para o Universo ULisboa 
 maior eficiência na prestação de serviços partilhados através de 

uma política de economia de escala 

Esta solução promove: 
 o aumento da produtividade dos trabalhadores envolvidos; 

 a uniformização de processos e procedimentos de cada UO; 

 o acréscimo da qualidade da informação disponível para a gestão; 

 a maior eficiência na prestação de serviços partilhados. 



Esta solução promove: 

 Redução de custos: 

 Manutenção evolutiva da solução é garantida 

centralmente; 

 A gestão técnica da solução é assegurada centralmente. 

 Visão unificada do Universo ULisboa no que diz respeito a 

dados de natureza financeira e patrimonial. 



Eficácia e eficiência na 
operacionalização da 

estratégia 



Instituto de Gestão Financeira 
da Segurança Social, I.P. 



O IGFSS é um cliente referência do BSC 

Quidgest e com o upgrade ao sistema 

volta a demonstrar que, além do 

domínio efetivo da ferramenta, é um 

excelente parceiro da Quidgest na 

implementação de alterações 

diferenciadoras. 



Modernização da AP 



Instituto Hidrográfico 



Instituto Hidrográfico 
& 

Quidgest 
 

Parcerias que perduram: a desenvolver 
soluções desde 2002 



Gestão Financeira e de 
Recursos Humanos 



 
 
 

Autoridade da Concorrência 



Utilização de SNC (Sistema de Normalização Contabilística) na AP 



A excelência na Gestão 
de Pessoas 



Vice-Presidência do Emprego e 
Competitividade Empresarial 

Governo Regional dos Açores 



 

Desenvolvimento de uma solução específica de suporte à 

assistência e help desk para o serviço central da 

administração pública dos açores (DROAP) apoiar: 

 mais de 16.000 utilizadores SIGRHARA, divididos por 3 Portais 

SIGRHARA: 

• Portal dos Recursos Humanos, 

• Portal do Dirigente 

• Portal do Trabalhador. 



“Desde 2011, foram processados no 

SIGRHARA quase 287.000 recibos de 

vencimento e a média mensal de visitas 

em 2012 foi de cerca de 13.000 visitas” 
Dr.ª Ana Laranjeira 

Diretora de Serviços da Direção de Serviços de Modernização e Gestão Financeira 

Q-DAY 2013 



Rigor e confidencialidade 
da informação 



Cooperativa António Sérgio 
para a Economia Social 



A Gestão de Credenciais permite que a CASES faça a emissão de 

credenciais e recolha os dados estatísticos enviados por todas as entidades 

do setor da economia social (Associações, Cooperativas, Fundações, 

Misericórdia e Mutualidade).  



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 



“… não são os mais fortes 
nem os mais inteligentes que 

sobrevivem, 
mas os mais aptos, aqueles 
que se adaptam melhor às 

mudanças!” 



Obrigado! 

Joana Barroso & Hugo Miguel Ribeiro 


