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• Desmaterialização de processos de negócio

• Casos de estudo

– Inspeção-Geral de Atividades em Saúde (IGAS)

– Cooperativa António Sérgio para a Economia 
Social (CASES)

– Asamblea Legislativa El Salvador (ASES)

Agenda



DESMATERIALIZAÇÃO  DE 
PROCESSOS DE NEGÓCIO



• Digitalizar documentos?

O que implica?



• Eliminar documentos?

O que implica?



• Fazer reengenharia de processos?

O que implica?



Necessidades

• Falta de agilidade na execução das
atividades;

• Incumprimento de prazos;

• Elevado custo dos recursos afetos às
atividades;

• Elevado custo com os processos;

• Falta de transparência;

• Disparidade na execução de procedimentos;

• Recuperação ineficaz de informação.



Desafios

• Falta de recursos humanos, logísticos e
monetários;

• Recursos sem formação e/ou experiência
nestas áreas;

• Utilização de múltiplas ferramentas
desintegradas;

• Requisitos pouco detalhados;

• Ausência de procedimentos definidos;

• Constrangimentos legais.



Etapas do projeto

1. Identificação dos recursos necessários;

2. Eventual formação ou externalização da
equipa;

3. Levantamento detalhado dos requisitos a
implementar;

4. Levantamento de processos;

5. Desenvolvimento do sistema;

6. Formação/Manual de procedimentos;

7. Apoio à implementação.



• Desenvolvimento iterativo com as seguintes
etapas base:
– Levantamento inicial de requisitos

– Desenvolvimento de componente

– Testes Quidgest

– Apresentação e instalação de versão

– Testes cliente

– Revisão de requisitos

– Instalação de versão final

• Cooperação entre key-users e Quidgest.

Desenvolvimento de sistema



Questões a ter conta

• Acompanhamento de uma equipa de
projeto interna;

• Comprometimento dos envolvidos;

• Ações de gestão de mudança;

• Faseamento da implementação;

• Documentação do processo;

• “Prever o futuro”!



GESTÃO DE PROCESSOS DE 
INSPEÇÃO

Inspeção-Geral das Atividades em 
Saúde



• Tem por missão assegurar o cumprimento da lei e
elevados níveis técnicos de atuação, em todos os
domínios da prestação dos cuidados de saúde

• Auditar as instituições/serviços e inspecionar as
atividades e prestações de saúde

• Desenvolver a ação disciplinar nos termos
previstos na lei

• Efetuar ações de prevenção e deteção
de situações de corrupção e de fraude

O cliente



• Evolução da plataforma existente;

• Monitorizar a execução das atividades de missão
e da atividade global da IGAS;

• Desenhar um interface amigável para extensão
do sistema a todos os utilizadores.

Objetivos



• Análise de requisitos com os key-users da IGAS;

• Desenvolvimento de protótipo inicial;

• Apresentação e revisão de requisitos;

• Desenvolvimento iterativo das várias componentes;

• Formação;

• Entrada em produção faseada por perfil/
componente.

Etapas do projeto



• Gestão Integrada de Informação (GD);

• Gestão de Processos de Inspeção;

• Tramitação desmaterializada de processos;

• Pesquisa avançada de processos;

• Agenda de atividades;

• Repositório de documentos;

• Estatísticas e exportação de dados;

• Dashboard de monitorização rápida no desktop;

• Balanced Scorecard.

O sistema



O sistema



O sistema



O sistema



GESTÃO DE CREDENCIAIS

Cooperativa António Sérgio 
para a Economia Social



• Tem como missão reconhecer, promover, dinamizar,
fortalecer e qualificar o setor da economia social;

• Colocar a economia social na agenda política nacional,
através da promoção do reconhecimento legal e
institucional do setor;

• Desenvolver um conjunto de programas, destinados a
promover a criação de oportunidades para a
modernização do setor da economia social;

• Promover e apoiar o empreendedorismo social e
estimular a capacidade empreendedora dos cidadãos e
das organizações, visando o desenvolvimento
sustentável.

O cliente



• Credenciar de forma fiável e auditável, o maior
número possível de cooperativas que o solicitem;

• Corresponder às exigências previstas no Código
Cooperativo em vias de aprovação;

• Aumentar o número de cooperativas que
solicitam a credencial;

• Alargar ao conjunto do sector cooperativo a
integração na Base de Dados a criar.

Objetivos



• Projeto inicial de GD e de backoffice para Gestão de
credenciais dentro da CASES (2013/2014);

• Análise de requisitos com os key-users da CASES;

• Desenvolvimento de protótipo inicial;

• Apresentação e revisão de requisitos;

• Desenvolvimento iterativo das várias componentes;

• Testes com cooperativas-chave;

• Entrada em produção.

Etapas do projeto



• Gestão Integrada de Informação (GD);

• Gestão de Credenciais (backoffice);

• Submissão de pedidos de credenciação;

• Tramitação desmaterializada de processos;

• Credencial assinada digitalmente;

• Pedidos de alteração de dados;

• Consulta de histórico de pedidos;

• Acesso público à lista de cooperativas credenciadas;

• Estatísticas e exportação de dados.

O sistema



O sistema



O sistema



O sistema



SISTEMA DE INFORMAÇÃO 
LEGISLATIVA

Asamblea Legislativa de El 
Salvador



• A Asamblea Legislativa de El Salvador tem como
principal função legislar: decretar, interpretar
autenticamente, reformar e derrogar as leis
secundárias.

O cliente

• Uma sessão ordinária semanal

• 168 deputados (eleitos por 3 anos)

• 20 comissões parlamentares 
permanentes



• Apoiar o registo, administração, salvaguarda,
acesso e divulgação do processo de formação de
lei;

• Aumentar a eficiência, eficácia e transparência da
Asamblea Legislativa.

Objetivos



• Análise de requisitos com os key-users da ASES;

• Levantamento de processos;

• Desenvolvimento iterativo das várias componentes;

• Formação;

• Entrada em produção;

• Apoio à implementação.

Etapas do projeto



• Gestão de correspondência oficial;

• Gestão de sessões plenárias;

• Gestão de atividades das Comissões;

• Gestão de decretos e acordos;

• Índice legislativo;

• Estatísticas e exportação de dados;

• Notificações;

• Integrações com ferramentas da ASES.

O sistema



O sistema



O sistema



O sistema



• Recuperação rápida da informação (redução
de custos);

• Monitorização contínua dos processos de
negócio (garantia de reacção rápida a
problemas);

• Decisão sobre informação actualizada e
completa (informação como activo
estratégico).

Mais-valias



Mais-valias



Obrigada pela atenção!

gestaodocumental@quidgest.com


