
Desenvolvimento



Através de projectos estruturantes, 

1. construir as referências da modernidade 
dos países e das regiões,

2. criar redes sólidas de suporte ao 
desenvolvimento económico,

3. mobilizar os recursos e as competências 
nacionais,

4. e promover a cidadania activa e a 
participação dos cidadãos. 



É este o objectivo que os sistemas 
desenvolvidos pela Quidgest ajudam a atingir:

1. facilitando tarefas e processos,

2. motivando e envolvendo utilizadores,

3. e construindo uma sólida imagem de rigor, 
segurança, competência e capacidade 
tecnológica.



Desenvolvimento

Identidade e Estratégia Nacional: de que é feito um país 

Valorização de Activos: como se gera receita

Gestão: como se controla a despesa

Cooperação Internacional: um país no mundo

Cidadania: Educação, Segurança, Saúde, Justiça, Habitação

Economia: como se aumenta a riqueza



Identidade e Estratégia

Pessoas Registo Civil Cartão do Cidadão Empresas

Registo Comercial Recenseamento População Activos 

Gestão de Recursos Espaços 

Recursos Hídricos Representação Geo-Referenciação

Biodiversidade

Soberania Estratégia Nacional



Registo e Identificação Civil

• Factos sujeitos a registo civil: 
nascimento, filiação, 
casamento, adopção, 
convenções antenupciais, 
regulação do exercício do 
poder paternal, óbito, inibição 
ou suspensão do exercício do 
poder paternal, interdição e 
inabilitação definitiva, tutela 
de menores ou interditos.

• Identificação civil e Cartão do 
Cidadão



Recenseamento

• Criação de Inquéritos

• Apuramento de Respostas

• Consolidação de dados



Representação Geo-Referenciada

• Recolha de informação gráfica e alfanumérica

• Análise e gestão do espaço e dos fenómenos 
que nele ocorrem



Estratégia Nacional

• Grandes objectivos estratégicos

• Indicadores chave do 
desempenho

• Tableau de Bord

• Balanced Scorecard



Country Branding

Criar uma imagem positiva 
do país, demonstrar o seu 
potencial, valorizar os seus 
recursos e as suas 
competências

em associação com Bloom 
Consulting, Madrid



Valorização dos Activos

Licenciamento Cadastro Fundiário Cadastro Urbano 

Registo Automóvel Registo da Propriedade 

Registo de Direitos de Utilização Concessões

Bens Públicos 

Gestão de Competências Inventariação de Recursos



Cadastro e Inventário 
de Bens do Estado

Uma visão única e integrada 
dos bens (móveis e imóveis) 
do Estado, de uma Região, de 
uma Província ou de um 
Município constitui a base 
para a geração de Receitas.

Procuradoria 

Geral da República



Gestão de Processos de Concessão

• Licenciamento de obras

• Licenciamento industrial

• Direitos de utilização da terra e de recursos

• Licenciamento de operadores de 
telecomunicações móveis

• Aproveitamento de recursos hídricos e eólicos

• Direitos de imagem

• Autorização de Investimento Directo Estrangeiro



Administração Fiscal e Tributária

• Padrão único de contribuintes e 
responsáveis

• Administração de impostos pré-
determinados

• Administração de impostos não pré-
determinados

• Emissão de estados de dívida

• Definição de planos de fiscalização 

• Controlo de obrigações fiscais

• Controlo e gestão de inspecções



Gestão

Gestão Orçamental Preparação de Orçamentos

Orçamento de Base Zero

Contabilidade Pública Prestação de Contas Públicas

Orçamento Participativo Contratação Pública

Gestão de Recursos Humanos

Gestão da Tesouraria e do Crédito Público



Gestão Orçamental

• Integração entre a 
contabilidade orçamental e a 
contabilidade patrimonial

• Adequação à realidade das 
instituições públicas

• Elevados conhecimentos de 
contabilidade pública

• Classificação contabilística



Gestão da Tesouraria e 
Crédito Público

• Gestão da Tesouraria Global do Estado

• Controlo da Dívida Pública

• Controlo de Obrigações e Aplicações 
Financeiras do Estado

Em colaboração com 



Gestão de Recursos Humanos 
• Processamento de vencimentos

• Gestão global de pessoal

• Ajudas de custo e despesas de deslocação

• Horas extraordinárias

• Gestão de beneficiários e de subsídios

• Saúde, higiene e segurança no trabalho

• Gestão de competências

• Gestão da formação

• Avaliação de desempenho

• Gestão de assiduidade



Prestação de Contas



Preparação de Orçamentos

• Registo histórico dos orçamentos

• Simplificação do processo de 
análise e controlo orçamental



Economia

Captação de Investimento Directo Estrangeiro 

Agência de Investimento Gestão de Recursos Concessões 

Parques Tecnológicos Zonas Económicas Especiais 

Pólos de Desenvolvimento Grandes Projectos 

Desenvolvimento Turístico Parcerias Público-Privadas



Captação de Investimento 
Directo Estrangeiro

A inovação tecnológica abre novas 
oportunidades na captação de 
investimento em projectos e 
actividades de investigação.



Desenvolvimento turístico 

A implementação de uma “Janela 
Única” no sector turístico potencia o 
surgimento de projectos 
tecnológicos que se revelam 
fundamentais para o progresso da 
sociedade civil.



I&D e Gestão de 
parques tecnológicos

A captação de inovação só é 
possível recorrendo a soluções de 
gestão inovadoras assentes em 
sistemas de informação.



Transferência de Tecnologia

• Informatização e modernização da 
Administração Pública através de 
sistemas únicos e evolutivos

• Realização de formações e workshops



Cidadania

Recenseamento Eleitoral Orçamentos Participativos 

Resultados Eleitorais Participação Inclusão Social 

Justiça Educação Segurança Social Saúde

Habitação Social Redistribuição

Apoio ao Empreendedorismo

Juventude

Desporto



Justiça

• Organização da estrutura jurídica

•Simplificação de processos judiciais

•Modernização de procedimentos

•Digitalização de documentos

•Desmaterialização de actos judiciais



Rede de Saúde 

• Racionalização de custos
(medicamentos e outros
cuidados de saúde)

• Apoio à actividade médica

• Ficha clínica electrónica

• Gestão de planos de saúde



Rede de Saúde 
Animal e Veterinária



Segurança Social

•Gestão de direitos de beneficiários

•Gestão de comparticipações

•Gestão de redes de prestadores



Habitação Social

• Gestão, manutenção e 
conservação de imóveis e 
espaços envolventes

• Realização de contratos 
de habitação

• Gestão de rendas
• Acompanhamento sócio-

económico de agregados



Inclusão Social

Inclusão Social

• Base de Dados dos 
Antigos Combatentes  da 
Libertação Nacional



Cooperação Internacional

Projectos Estruturantes Alfabetização

Micro Crédito Participação Inclusão Social 

Justiça Educação Reinserção Social Saúde

Abastecimento de Água Electrificação Saneamento



ONG Sector não lucrativo



•Avaliação e análise de pedidos de 
financiamento

•Controlo de carteira de empréstimos

•Gestão financeira e contabilidade

Gestão de Sistemas de 
Microcrédito



Projectos financiados pela 
Cooperação Internacional



Projectos do PNUD e do 
Banco Mundial

• Sistema de Gestão de Recursos 
Humanos da Administração Pública 
(Governo de Timor-Leste)

• Sistema de gestão municipal SIGEM 
(Conselho Municipal de Maputo)



quidgest@quidgest.com | www.quidgest.com


