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Sistemas de Gestão Bancária 

Atuais desafios do setor bancário 
A crise financeira internacional tornou evidentes as fragilidades do sistema financeiro e obrigou à 
implementação de um conjunto de reformas e medidas regulatórias, que visam a estabilização do setor. 

Neste contexto de mudança, a reformulação de estratégias e a implementação de novas ideias, 
tecnologias e processos, constituem fatores críticos de sucesso na obtenção de melhores resultados. 

Para dar resposta às atuais necessidades do setor bancário, a Quidgest desenvolveu um conjunto de 
soluções flexíveis, que visam apoiar as instituições financeiras no cumprimento das novas obrigações 
regulatórias e garantir uma maior rapidez e eficiência dos processos e serviços. 

Soluções Quidgest 
 Gestão de Relatórios Regulamentares: COREP/FINREP 

 Sistema de Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo 

 Solução FATCA 

 Gestão de Seguros 
 

O que nos distingue 
 Flexibilidade e rapidez na implementação dos projetos 

 Participação ativa do cliente no processo de desenvolvimento das soluções 

 Soluções totalmente enquadradas na legislação portuguesa e internacional 

 Soluções suportadas por um processo tecnológico de última geração, o Genio 

 

 

Soluções de gestão para a  

qualidade e controlo da atividade bancária 
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SISTEMAS DE GESTÃO BANCÁRIA 

Relatórios Regulamentares: COREP/FINREP 
Principais características: preenchimento dos relatórios FINREP/COREP e outros relatórios 
regulamentares; geração de relatórios em XBRL; drill-down; visualização; validação de dados; histórico de 
dados; comparações com histórico; modificação e auditoria de dados; alertas e notificações; definição de 
diferentes níveis de acesso, consoante o utilizador. 

 

Sistema de Prevenção do Branqueamento de Capitais e                 
Financiamento do Terrorismo 
Principais características: identificação de clientes com dados em falta/a expirar; configuração da 
informação; definição de perfis de risco para o cliente; avisos e notificações; pesquisa e avaliação de 
operações suspeitas; comunicação às autoridade; relatórios e simulações; gestão da formação. 

 

Solução FATCA 
Principais características: identificação de US Persons conforme US Indicia (novos clientes e carteira de 
clientes existentes); manutenção da informação requerida;  identificação de clientes com dados em falta/a 
expirar;  verificação da atualização periódica da informação; configuração por perfis de risco; avisos e 
notificações.  

 

Gestão de Seguros 
Principais características: processamento automático de pagamentos, integração de cobranças com uso 
de ficheiro SEPA, gestão de contratos de seguro; gestão dinâmica de produtos e coberturas associadas, 
gestão de estornos;  gestão de comissões de brokers; portal externo de brokers para submissão de 
propostas; portal interno para cáculo de prémios finais; acesso a histórico de dados; relatórios.  
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A CEMAH escolheu a Quidgest para implementar a solução de 
Reportes Regulamentares e  o sistema de Prevenção de 
Branquemento de Capitais para dar resposta às novas normas do 
sistema regulador bancário.  


