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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 28 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 referências…



EXCELÊNCIA NA GESTÃO DE PESSOAS



Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional 

do Algarve



Otimização dos processos de assiduidade e adaptação ao 
novo regulamento interno de tempos de trabalho



DESMATERIALIZAÇÃO E AGILIZAÇÃO DE 
PROCESSOS



Faculdade de Motricidade Humana da 
Universidade de Lisboa



Workflows
Otimização dos processos 

internos

Importação de 
entidades em lote
Ex. alunos no início de um 

ano letivo



PIONEIROS NA ADOÇÃO DO SNC-AP



Instituto Português de Acreditação



Pioneiros na adoção do SNC-AP e na transformação 
organizacional para adaptação às normas IPSAS, 

mostrando como a tecnologia nacional é mais célere na 
resposta aos desafios da nova regulação pública



Fundo para as Relações 
Internacionais, I.P.



Pioneiros na adoção do SNC-AP e na transformação 
organizacional para adaptação às normas IPSAS, 

mostrando como a tecnologia nacional é mais célere na 
resposta aos desafios da nova regulação pública



NOVOS DESAFIOS DA BANCA



Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da 
Chamusca, C.R.L.



Banking Regulatory Reporting
Reportes Regulatórios Bancários

Money Laundering Prevention
Prevenção de branqueamento de capitais



Dexia Credit Local, S.A.



Sistema de 
Reporting

Regulatório

EBA



MOBILIDADE



Comissão para a Igualdade no 
Trabalho e no Emprego



Promoção de igualdade e não discriminação no 
tratamento entre homens e mulheres

Portal de Entidades 
Financiadoras



FACILITY MANAGEMENT



W. Space - Real Estate & Facility 
Management



Plataforma web inovadora para o 
mercado de Facility Management

Suporta os serviços 
disponibilizados aos 

proprietários, ocupantes e 
gestores de ativos 

imobiliários, permitindo o 
registo e o 

acompanhamento dos 
pedidos de intervenção 

decorrentes dos contratos 
de Facilities.



AGILIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE 
NEGÓCIO



Autoridade Nacional de Segurança 
Rodoviária



Redução dos custos operacionais;

Eliminação de redundâncias na gestão bancária;

Melhorias consideráveis no reporting financeiro.

Automatização do processo de reconciliação 
bancária através de critérios de matching



AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO 
PARA UMA EFICIENTE MODERNIZAÇÃO 

DA SAÚDE PÚBLICA EM PORTUGAL 



Instituto Português de Oncologia de 
Lisboa, Francisco Gentil E.P.E.



Gestão de Ativos Hospitalares, complementada com 
informação obtida através de sistemas externos de 

administração hospitalar, para melhoria da gestão de um 
volume de dados vasto e complexo



A TECNOLOGIA AO SERVIÇO DA 
AGRICULTURA E PESCAS



Instituto de Financiamento da 
Agricultura e Pescas, I.P.



Trabalho realizado em conjunto com a equipa do IFAP
Integração das principais bases de dados do IFAP no Genio

Capacitação do Genio em gerar plataformas opensource como ferramenta de 
gestão para utilização diária do IFAP

Utilização da 
plataforma Genio como 

ferramenta de 
desenvolvimento 

automático



RIGOR E CONFIDENCIALIDADE DE 
INFORMAÇÃO



Direção-Geral de Recursos da Defesa 
Nacional



Tramitação de documentos e processos

Gestão de processos
de negócio



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!
BOM ALMOÇO!

Joana Barroso & Hugo Miguel Ribeiro


