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  About    Quidgest 



Quidgest 

Somos uma multinacional 100% portuguesa com sede em Lisboa, Portugal 

Temos 26 anos de experiência no desenvolvimento de sistemas tecnológicos de 

informação 

Trabalhamos com instituições públicas em todo o mundo 

Utilizamos uma plataforma inovadora  para criar soluções únicas e específicas  

Estamos a desenvolver uma rede de parcerias internacionais - a QuidNet 

Temos Escritórios na Alemanha, Timor-Leste, Moçambique, Macau e Marrocos 

Parcerias em Angola, Quénia, Nigéria, Noruega, Suíça, Lituânia, EUA, Jamaica, Nicarágua, 

El Salvador e Brasil. 
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Quem somos 

Cerca de 90 profissionais qualificados, de 14 nacionalidades 
diferentes.  Especialistas em informática ou num determinado 

setor de Mercado: é em equipa que trabalhamos para 
desenvolver a solução que melhor se adapta a cada 

organização.  
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Onde estamos 

Sede 

Portugal 

Escritórios 

Moçambique 

Alemanha 

Macau 

Timor-Leste 

Parcerias 

EUA 

Nicarágua 

El Salvador 

Brasil 

Ruanda 

Angola 

Suíça 

Reino-
Unido 

Lituânia 

Cabo Verde 

Morrocos 
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MVC 

Add-in 

Java 

Script 

PL / 

SQL 

MFC 

T-SQL 

Geração 

Automática 

De código 

O que fazemos 



Apoio ao Desenvolvimento 
  

Gestão de Topo e  
Gestão Estratégia  

  
 

I&D, Tecnologia & 
Outsourcing 

  
 

Cidadania, Gestão 
Documental, BPM 

 
 

Aprovisionamento, 
Logística, Gestão de Ativos 

e Distribuição,  
 
 
 

 

 
Gestão Publica  
 
 
Saúde e Desporto  
 
 
Recursos Humanos 
 
 
Gestão Financeira, Banca 
e Seguros  
 
Engenharia, Construção, 
Obras Públicas, Energia e 
Ambiente 
 
 

 

10 áreas de negócio 
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Certificações 
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Built to fit | Built to change | Built to save money | Built to make a difference 
 

Software Engineering 
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  Case Studies 



Referências GD 
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(Moçambique) 

(Moçambique) 
(Timor-Leste) 



A REALIDADE DE 
MUITAS ORGANIZAÇÕES 
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“Eu não sou desorganizada – Sei exatamente onde está tudo! 
As coisas novas estão em cima e as antigas em baixo.” 







COMO RESOLVER ESTE 
TIPO DE SITUAÇÕES? 
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Organização do arquivo físico 
Reengenharia de processos 
Elaboração de um Manual de procedimentos 
Aquisição de um sistema de Gestão Documental 

Como resolver? 

• Organização do arquivo físico 
• Reengenharia de processos 
• Elaboração de um Manual de 

procedimentos 
• Aquisição de um sistema de Gestão 

Documental 
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INCOMPLETAS QUANDO UTILIZADAS 
ISOLADAMENTE 



Organização do arquivo físico 
Reengenharia de processos 
Elaboração de um Manual de procedimentos 
Aquisição de um sistema de Gestão Documental 

Abordagem integrada 

• Diagnóstico e análise das necessidades 
• Análise do contexto da organização 
• Caracterização da documentação 

existente (documentos físicos e 
eletrónicos) 

• Elaboração do Plano de classificação 
• Elaboração da Tabela de seleção 
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Organização do arquivo físico 
Reengenharia de processos 
Elaboração de um Manual de procedimentos 
Aquisição de um sistema de Gestão Documental 

Abordagem integrada 

• Elaboração da Portaria de gestão de 
documentos 

• Levantamento dos circuitos documentais 
• Análise e reformulação de processos 
• Elaboração de um Manual de Procedimentos 
• Elaboração de um Manual de Arquivo 
• Implementação do sistema de gestão 

documental 
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Superar obstáculos 



• Levantamento de requisitos adequado 

• Implementação faseada 

• Enquadramento num contexto de 
reformulação de procedimentos e processos 

• Formação e acompanhamento 

• Comprometimento de todos os envolvidos 

Superar obstáculos 
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(Moçambique) 
(Timor-Leste) 



Case studies 

 

“De um modo global, a equipa da Quidgest 
deu uma boa resposta às nossas necessidades. 
Desde início teve uma atitude de abertura, 
compreensão, disponibilidade e simpatia. Esta 
atitude é uma constante desde os dirigentes 
aos operacionais.” 
Conceição Pinto,  
Assessora da Administração da EMGHA em 2009 

Empresa de Gestão da Habitação Social de 
Cascais 
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Case studies 

gestaodocumental@quidgest.com | www.quidgest.com 

Desafio 
 
• Para uma resposta mais eficaz às necessidades e objetivos da organização, 

em 2007, a EMGHA iniciou a procura de um sistema de gestão integrado que 
permitisse a tomada de decisões com base em informação atualizada em 
tempo real.  
 

• As principais razões que estiveram na origem da mudança foram a não 
integração das ferramentas existentes anteriormente, a exigência da 
reformulação dos processos de negócio, bem como a necessidade de 
garantir uma mais rápida e rigorosa organização da informação integrada 
com a estratégia de negócio da empresa. 



Case studies 

A Solução 
 

O GIHABITA - Sistema de Gestão Integrada de Habitações foi o 
resultado da incorporação e ajustamento das soluções da 
Quidgest ao negócio da Cascais Envolvente. 
 
O sistema integrado é composto pelos módulos de Gestão 
Patrimonial, Gestão Documental, Gestão Financeira e Recursos 
Humanos. 
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Case studies 

A Solução 
 

A Gestão Documental, transversal a todos estes módulos, vem 
assumir um papel importante no sistema, uma vez que permite a 
desmaterialização e consulta rápida dos processos (contratos, 
historial cronológico da troca de informação com os agregados 
familiares, pedidos e reclamações dos inquilinos). 
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Case studies 

Resultados 
 

• Simplificação do processamento de informação, redução dos 
erros através dos mecanismos de validação e preenchimento 
automático, controlo do acesso aos dados, automatização dos 
processos e aumento da produtividade empresa. 
 

• O GIHABITA permitiu a redução de cerca de 20% dos custos 
operacionais. 

 

gestaodocumental@quidgest.com | www.quidgest.com 



Case studies 
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A Solução 
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A Solução 



Case studies 
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“A equipa liderada pela Dr.ª Beatriz Guimarães 
envidou todos os esforços no sentido de 
desenvolver e adaptar a aplicação às 
necessidades do Exército e de todas as 
especificidades típicas de uma unidade, 
estabelecimento ou órgão militar. O apoio foi 
excelente e os resultados obtidos foram os 
esperados.” 
 
Tenente- Coronel João Albuquerque Barroso, 
Chefe da Repartição de Comunicações e Sistemas 
de Informação da Direcção de Comunicações 
e Sistemas de Informação do Exército 

Exército Português 



Case studies 
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Desafio 
 

• A quantidade de informação em circulação, os elevados níveis de 
confidencialidade e a necessidade de uma organização rigorosa da 
informação estiveram na base da implementação da solução que foi 
adjudicada à Quidgest; 
 

• Verificou-se, ao nível das variadas atividades desenvolvidas pela instituição, 
que os volumes de informação, internos e provenientes do exterior, exigiam 
uma organização mais complexa e integrada da informação que garantisse 
a melhor gestão, eficácia operacional, bem como a redução de custos em 
cópias e impressão. 



Case studies 
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A Solução 
 

Gestão Integrada de Informação  
 
 

A Solução 
 

Gestão Integrada de Informação  
 

A solução de Gestão Integrada de Informação desenvolvida para 
o Exército efetua a gestão de toda a informação externa ou 
interna do organismo. O registo de documentos, a sua 
classificação de acordo com um plano de classificação, a criação 
de novos documentos através de templates, a gestão de versões 
de documentos, a exportação de informação ou a produção de 
relatórios são algumas das funcionalidades contempladas.  



Case studies 
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A Solução 
 

Gestão Integrada de Informação  
 
 

A Solução 
 

Gestão Integrada de Informação  
 

O sistema garante ainda a rastreabilidade e célere circulação dos 
documentos, mediante os encaminhamentos ad hoc ou através 
de workflows previamente definidos. Salienta-se ainda o reforço 
da segurança da informação disponibilizada, uma vez que todo o 
acesso à aplicação é limitado de acordo com os níveis de acesso 
atribuídos a cada um dos utilizadores e níveis de 
confidencialidade atribuídos aos documentos.  



Case studies 
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Resultados 
 

• Controlo de todo o ciclo de vida do documento, possibilidade 
de ter um suporte para os mecanismos de controlo de gestão 
que permite a tomada de decisão eficaz em todos os escalões 
de Comando e a garantia da coordenação e sincronização das 
atividades do Exército.  
 

• Redução de custos efetiva com a desmaterialização do papel e 
utilização da assinatura eletrónica.  

 
 



Case studies 
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A Solução 
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gestaodocumental@quidgest.com | www.quidgest.com 

A Solução 



Case studies 
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A Solução 



 
“A implementação do Sistema de Gestão 
Documental e do Sistema de Gestão de Credenciais 
decorreu de forma equilibrada e consensual, 
considerando os procedimentos inerentes ao 
processo de gestão de mudança organizacional.  
O profissionalismo, o envolvimento e o apoio 
prestado pelos consultores da Quidgest, sempre 
disponíveis para os esclarecimentos necessários, 
contribuíram largamente para o sucesso do 
projeto. A CASES manifesta a sua satisfação pelo 
trabalho desenvolvido.” 
 
Cátia Cohen,  
Secretária-Geral da CASES 

Cooperativa António Sérgio para a 
Economia Social - CASES 

Case studies 
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Case studies 
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Desafio 
 

• O mau funcionamento do software utilizado anteriormente para o 
tratamento e registo de documentos produzidos e a circular na CASES, 
conduziu à necessidade de aquisição de um novo sistema de gestão de 
informação. 
 

• Por outro lado, a necessidade de adaptação às novas tecnologias de 
informação de forma a automatizar e acelerar o processo de credenciação 
de cooperativas que se encontra sob a alçada da organização também se 
assumiu como uma prioridade.  
 



Case studies 

A Solução 
 

Gestão Integrada de Informação  
 

A componente de Gestão Integrada de Informação permite a 
gestão transversal de toda a informação produzida e em 
circulação na organização, através do registo, armazenagem e 
consulta da informação. É composta por 3 interfaces: Windows, 
portal e Addin para Microsoft Outlook. Este último interface 
permite a incorporação e expedição de mails.  
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Case studies 

A Solução 
 

Gestão de Credenciais 
 
A componente de Gestão de credenciais dá resposta às 
competências da CASES em matéria de emissão de credenciais 
comprovativas da legal constituição e regular funcionamento das 
cooperativas, nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 4.° do 
Decreto-Lei n.°282/2009, de 7 de outubro de 2009. 
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Case studies 

Resultados  
 

• Agilização dos processos e procedimentos internos da CASES, 
facultando um controlo significativo e em tempo real dos 
fluxos processuais;  

• Planeamento rigoroso e aceleração dos processos de 
credenciação; 

• Exportação de dados estatísticos e produção automática de 
indicadores de gestão e funcionalidades anteriormente 
inexistentes, o que veio promover uma melhor tomada de 
decisão; 
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Case studies 

Resultados  
 

• Na generalidade, foram verificadas melhorias ao nível da 
gestão de informação, partilha de informação e comunicação 
entre serviços, promovendo ainda a eliminação de informação 
paralela e redução de erros.  
 

• Foi assegurada ainda a proteção física dos documentos 
originais e normalização dos processos intra-organizacionais. 
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Case studies 
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Resultados 
 

• A partilha de informação entre as várias unidades, a 
monitorização de dados ou eliminação de informação paralela 
foram alguns dos resultados visíveis e provenientes da 
utilização do sistema pelos colaboradores.  
 

• Processos simplificados, velocidade na execução das 
operações, redução do erro, normalização de processos e 
automatização estão na origem do aumento da produtividade 
verificada. 

 
 



Case studies 
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A Solução 
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A Solução 



Case studies 

 
“Ao expressarmos uma opinião sobre a equipa da Quidgest que 
connosco se tem relacionado ao longo dos dois últimos anos, 
confirmamos a competência e empenhamento do apoio revelados, 
sendo ainda de realçar a sua homogeneidade ao nível da simpatia e 
afabilidade, sempre demonstradas. Estas características associadas à 
contínua disponibilidade, têm como resultado final a satisfação técnica 
de todos os apoio ou esclarecimentos, por nós solicitados. 
Esta equipa deixa-nos uma marca de profissionalismo, inspiradora de 
confiança, que consideramos indispensável, a quem instalou e presta 
um serviço de sustentação a um sistema de informação de apoio à 
ação de comando e chefia da nossa organização.” 
 
Coronel António José Caessa Alves do Sacramento,  
Chefe da Repartição de Sistemas e Tecnologias de Informação do 
EMGFA 

Estado-Maior-General das Forças Armadas 
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Case studies 
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Desafio 
 
• O Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) procurava 

implementar uma solução informática que garantisse uma correta gestão e 
arquivo de toda a correspondência processada na sua estrutura 
organizacional.  

 
• Essa necessidade urgente, devia ser colmatada com uma solução capaz de 

eliminar a circulação de informação em papel, mantendo e respeitando a 
sua autenticidade, disponibilizando informação sobre a sua situação, bem 
como a sua reutilização, evitando ao máximo as redundâncias. 
 



Case studies 
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Desafio 
 
• Pretendia-se a agilização dos processos e procedimentos, controlando em 

tempo real os fluxos processuais que permitissem ao utilizador um 
planeamento mais rigoroso e respostas prontas sobre o fluxo documental e 
sobre cada documento em particular. 

 
• A aplicação utilizada anteriormente demonstrava alguns problemas e 

limitações. Além de não proporcionar a desmaterialização da 
documentação, a solução era desadequada à complexa estrutura do 
EMGFA, não satisfazia os requisitos de uma gestão documental 
centralizada, nem proporcionava a coordenação documental entre órgãos.  
 



Case studies 

A Solução 
 

Gestão Integrada de Informação  
 

A solução de Gestão Documental proposta pela Quidgest permite 
gerir (registar, armazenar e consultar) de forma transversal toda 
a informação produzida e em circulação no EMGFA assim como 
controlar os prazos de resposta e a realização de tarefas de uma 
forma mais célere. 
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Case studies 
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Resultados 
 

• A solução implementada pelo EMGFA tem proporcionado uma 
gestão eficaz dos fluxos informacionais.  
 

• Apoiado por uma plataforma tecnológica de informação que 
permite obter ganhos significativos de eficiência e eficácia, o 
organismo afirma ter alcançado uma redução de custos na 
ordem dos 30% após a implementação do sistema da 
Quidgest. 

 



Case studies 
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Resultados 
 

• Desmaterialização dos processos, o que permitiu, por sua vez, 
uma consequente redução de circulação de cópias em papel. 
 

• Maior controlo e monitorização de dados por vários 
utilizadores, uma maior comunicação entre serviços, através 
de uma base de dados única e a notificação de tarefas. 



Case studies 
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Resultados 
 

• A produtividade média por trabalhador aumentou graças à 
automatização dos processos, da velocidade na execução das 
operações e da simplificação do processamento da informação. 



Case studies 
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A Solução 
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A Solução 



Case studies 

 
“Deixamos o nosso agradecimento pelo 
constante apoio da Quidgest. Poder contar com 
o profissionalismo e know-how da vossa parte 
tem sido, claramente, um fator diferenciador 
para o sucesso da nossa empresa, e o fator 
decisivo para que tivéssemos as ferramentas 
informáticas necessárias para o nosso 
desempenho diário, num tão curto espaço de 
tempo.” 
 
Rui Bastos,  
Gerente da NAOS - Gabinete de Peritagens, LDA 

NAOS - Gabinete de Peritagens, LDA 
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Case studies 
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Desafio 
 
• Enquanto projeto recente, a NAOS precisava de um software que efetuasse 

toda a gestão de processos de peritagem e fomentasse a otimização dos 
procedimentos; 
 

• Além disso, pretendia-se implementar um sistema que conseguisse 
comunicar e dar resposta e em tempo real. 



Case studies 

A Solução 
 

Gestão de Processos de Peritagem  
 

A solução de Gestão Documental proposta pela Quidgest permite 
a gestão de todo o processo de peritagem desde o registo de 
entrada do pedido de peritagem até ao fecho do processo. O 
encaminhamento de documentos e a captura de imagens com 
integração no sistema, são algumas das fases que constituem os 
vários processos de trabalho e às quais o sistema dá resposta. 
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Resultados 
 

• Ao nível da gestão da informação, o sistema permitiu uma 
maior partilha da informação  e uma maior comunicação 
entre serviços, através de uma base de dados única. 
 

• A produtivida média por trabalhador aumentou através da 
simplificação do processamento da informação, maior 
velocidade na execução das operações, redução de erros e 
automatização de processos. 

 



Case studies 
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Resultados 
 
 

• Após a implementação do Sistema de Gestão de Processos de 
Peritagem da Quidgest, a NAOS afirma ter conseguido uma 
redução dos seus custos operacionais superior a 50%. 



Case studies 
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A Solução 



CONTACT US 
Joana Barroso | Public Sector Sales Director - Educação, Soberania e Cidadania 

 

 

 jbarroso@quidgest.com 

 

 +351 912 682 682 
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