
A gestão de processos específicos (processos académicos, bancários, 
jurídicos, entre outros) é algo di�cil de concre�zar, principalmente se 
estes se encontrarem em formato papel.
Na maioria dos casos, os documentos são organizados de acordo com uma sequência numérica ou cronológica. 

No entanto, são inúmeras as ocasiões em que, por diversos mo�vos, esta ordem não é respeitada.

O controlo de acessos à documentação é normalmente deficiente ou mesmo inexistente, permi�ndo que os 

documentos sejam requisitados, danificados, extraviados ou destruídos indevidamente. São também inúmeros 

os casos em que os colaboradores passam horas à procura de documentos e processos.

As organizações com serviços descentralizados são forçadas a remeter os documentos para as diversas localiza-

ções geográficas quando se verificam necessidades de consulta ou despacho. Estas situações geram significa�-

vos custos de tramitação e manipulação de informação.

Desenhada à medida das necessidades 

de cada negócio, a solução de 
Gestão de Processos permite 

acompanhar todo o ciclo de um 

processo do seu início até ao seu fecho, 

controlando todos os prazos processuais 

associados e contribuindo para a sua 

agilização.
A implementação da solução 
de Gestão de Processos da Quidgest 
permite resolver muitos dos problemas 

de gestão de processos de uma 
organização.

quidgest@quidgest.com
www.quidgest.com
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Gestão de Processos

 A gestão de um arquivo em papel implica 
 garan�r a existência de grandes depósitos 
 de documentação no edi�cio das organizações, 
 com todas as dificuldades funcionais 
 e custos financeiros associados.

Funcionalidades 
da Gestão de Processos
hRegisto de entradas e saídas de documentos 

processuais;

hGestão das diferentes fases dos processos;

hGaran�a do cumprimento de requisitos                

processuais;

hAcompanhamento dos encaminhamentos de 

documentos processuais;

hControlo de prazos:

hControlo de perfis de acesso e intervenientes nos 

processos:

hConsulta e impressão de diversos �pos de listagens          

e esta�s�cas.



Vantagens
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Moçambique: 
R. John Issa, 260
Maputo 
tel. (+258) 21 30 37 32

Timor-Leste:
Timor Plaza - CBD 2 Unidades 403-404
R. Presidente Nicolau Lobato
Comoro, Díli 
tel. (+670) 7732 68 23

Alemanha:
Konrad-Zuse-Platz 8
81829 München
tel. (+49) 89 207042850

Marrocos:
R. Siam Imm N°6
Appartement N°3
Rabat

Portugal: 
R. Castilho n.º 63 – 6.º 
1250-068 Lisboa 
tel. (+351) 213 870 563 

Case study

   “Deixamos o nosso agradecimento pelo constante apoio da Quidgest. Poder contar com o profis-
sionalismo e know-how da vossa parte tem sido, claramente, um fator diferenciador para o sucesso da 
nossa empresa, e o fator decisivo para que �véssemos as ferramentas informá�cas necessárias para o 
nosso desempenho diário, num tão curto espaço de tempo.”

Outras referências 

Exemplo de Gestão de processos de credenciação Exemplo de Gestão de processos de peritagem

Desmaterialização de processos
Registo, digitalização, circulação e armazenamento 
de documentos em formato eletrónico.

Escalabilidade
As diferentes componentes do sistema conseguem, 
ao longo do tempo, acompanhar o crescimento e a 
evolução da organização, respondendo a cada 
momento às suas necessidades específicas de 
gestão de informação.

Exportação de dados esta�s�cos/Produção 
automá�ca de indicadores de gestão
Viabiliza a produção automá�ca de relatórios de 
a�vidade, ou seja, a obtenção de indicadores que 
permi�rão uma análise de elevada consistência e 
precisão rela�vamente à extração de esta�s�cas. A 

informação presente nos referidos relatórios pode ser 
exportada para um grande número de formatos padrão.

Usabilidade
A conceção e o desenvolvimento gráfico da solução 
apresentam elevados graus de usabilidade tal como 
uma interface amigável, intui�va e concebida de acordo 
com as normas e boas prá�cas vigentes. O sistema 
apresenta ainda, facilidade na instalação, configuração e 
manutenção.

Segurança/Integridade
Todos os sistemas e tecnologias u�lizados pela Quidgest 
incorporam mecanismos de segurança/integridade, 
garan�ndo assim a segurança dos dados, segurança no 
acesso, a segurança na validação de documentos e des-
pachos e a segurança em todas as ações dos u�lizadores 
no sistema.

Rui Bastos, 

Gerente da NAOS - Gabinete de Peritagens, LDA 
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