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Gestão de Associados



Objetivos

• Implementação de uma plataforma que 
promova a modernização tecnológica e a 
proximidade das Associações e Ordens 
Profissionais com os seus Membros

• Desmaterialização de processos



Objetivos

• Pretende-se a desmaterialização da relação com 
o Membro para que um conjunto de pedidos e a 
receção de documentos pelos serviços da Ordem 
esteja disponível online.

• E que as interações entre os diferentes 
intervenientes (membros eleitos, funcionários, 
peritos, avaliadores, candidatos, entidades 
externas, etc.) seja realizada eletronicamente, 
agilizando todo o processo e eliminando a 
circulação de documentação em papel.



Vantagens

• O aumento da produtividade dos recursos 
humanos envolvidos;

• Medir a eficiência dos recursos;

• Testar a validade das normas face aos 
procedimentos correntes;

• Transmissão de novas orientações de gestão;

• Uniformização de processas e cumprimento 
dos procedimentos no âmbito dos estatutos e 
regulamentos que se encontrarem em vigor



Vantagens

• Inteiramente desenvolvidos na Quidgest, a 
plataforma possui a grande vantagem de 
poder ser implementada de acordo com os 
requisitos / exigências / necessidades de cada 
organização e, ainda, ser permanentemente 
atualizada face a solicitações acrescidas de 
alterações ao sistema ou introdução de nova 
informação.



Legislação

Artigo 146.º
Balcão único

1 — Todos os pedidos, comunicações e notificações previstos no presente Estatuto
entre a Ordem e profissionais, sociedades de engenheiros ou outras organizações
associativas de profissionais para o exercício de engenharia, com exceção dos
relativos a procedimentos disciplinares, são realizados por meios eletrónicos,
através do balcão único eletrónico dos serviços, referido nos artigos 5.º e 6.º do
Decreto -Lei n.º 92/2010, de 26 de julho, acessível através do sítio na Internet da
associação pública profissional em causa.
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Balcão Único



Balcão Único

• A plataforma de Gestão de Membros vem aproximar as 
Ordens dos seus Membros através de um atendimento 
rápido, eficaz, personalizado e de qualidade. Irá 
permitir que o Membro, na sua área pessoal, tenha 
acesso á sua ficha e possa executar diversas operações 
ou pedidos, entre outros:

• Inscrição na Ordem

• Alterações de morada e outros contactos

• Requisição e obtenção de declarações na hora

• Geração de referências para pagamento de quotas, 
inscrições em atividades eventos e ações de formação



Backoffice



Funcionalidades

Plataforma WEB
Responsive

Sistema de Workflows
com Processos e

Notificações

Loja Virtual 
(Gestão de Stocks)
Gestão de Eventos 

e Atividades

Matriz de perfis 
(responsabilidades)

Utilizadores associados aos perfis

Manter a autonomia das 
Secções Regionais 

uniformizando processos e 
procedimentos para todos 

os membros da Ordem

Faturação
Processamento 

de Quotas
SIBS / SEPA

Sistema pensado para ser:
Flexível com possibilidade de alterações no 

futuro (decisão dos membros eleitos ou 
alteração da legislação)

Rastreabilidade 
de todas as 
operações 

realizadas no 
sistema

Gestão do cadastro dos 
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Campanhas / Maillings Gestão de Órgãos Eleitos



Motor de Workflows



Obrigado


