
1988
1989

1990
1991

1992
1993

1994
1995

1996
1997

1998

1999200020012002200320042005200620072008

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

2018

Cons�
tuiçã

o da Q
uidge

st

YES -
 Gestã

o de age
ndas g

ove
rn

amentais

Fid
elid

ade de Clie
ntes C

itr
oën

Ba
se

 d
e 

Da
do

s d
e 

Ve
te

ra
no

s d
e 

Gu
er

ra
 

e 
Ge

st
ão

 d
e 

Re
cu

rs
os

 H
um

an
os

 (P
M

IS
) p

ar
a 

Ti
m

or
-L

es
te

Q
ui

dg
es

t T
im

or
-L

es
te

 |
 P

ro
je

to
s P

ilo
to

 d
a 

Fa
tu

ra
 E

le
tr

ón
ic

a

In
te

gr
aç

ão
 n

a 
Re

de
 P

M
E 

In
ov

aç
ão

 C
OT

EC

Par�cipação na Visit
a de Esta

do a Espanha

Prim
eira

 Conferência Q-Day 2009 - In
ovação co

ntra
 a Crise

Cer�ficação Ambiental IS
O 14001:2004

Assessment Level 3 CMMI – DEV
Projeto de I&D First Sight Model | Abertura da filial em Marrocos

Conferência Q-Day 2014 - Decidir Melhor

Leitores do Ins�tuto Camões

Gestão de sistemas de Saúde PT-ACS

Anatomia Patológica da Maternidade Alfredo da Costa

Plano Operacional do Comércio e Serviços

CIBE - Cadastro e Inventário dos Bens do Estado

Gestão Integrada de M
erchandising ANESM

G
en

io
: G

er
aç

ão
 e

m
 Ja

va
 p

ar
a 

w
eb

Fi
ch

a 
Cl

ín
ic

a 
| 

Po
rt

ai
s 

W
eb

 d
o 

D
iri

ge
nt

e 
e 

do
 F

un
ci

on
ár

io
Si

st
em

a 
de

 A
po

io
 à

 G
es

tã
o 

- I
ns

�t
ut

o 
H

id
ro

gr
áfi

co
SI

N
G

AP
 C

CD
RL

VT
 |

 G
PS

 n
o 

IO
S 

do
s 

CT
T

G
en

io
 g

er
a 

em
 C

#
Se

rv
iç

os
 P

ar
�l

ha
do

s

De
se

nv
ol

vi
m

en
to

 Q
M

ob
ile

M
ic

ro
so

� 
Go

ld
 C

er
�fi

ed
 P

ar
tn

er
 |

 P
N

AE
Q

 - 
IN

SA

N
ov

a 
AD

M
 (f

us
ão

 d
as

 A
DM

E,
 A

DM
A 

e 
AD

M
FA

)

Conferência Q-Day 2011 - Vencer o Adamastor

Janela para sistemas Genio, a par�r

do Excel (oData)

Sistema de Recursos Humanos

My RH+, na Jamaica | Sense

Conferência Q-Day 2016 - Portugal: Sun, Sea & So�ware

PME Excelência 2015

Racionalização de Cuidados de Saúde (PRATICS)

M
icroso� Cer�fied Solu�on Provider

Sistem
a de Gestão Integrado QUIgenio

SIN
GAP - Sistem

a Integrado de Gestão (ERP)

CCR N
orte, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo, Algarve

Serviços Sociais M
inistério da Jus�ça

Projeto de I&D QSearch
Sistema Integrado de Gestão da Assembleia Nacional de Angola
Conferência Q-Day 2013 - Building the Future

Visita de Estado a Moçambique

ERP SINGAP integralmente sobre browser standard

Gestão de Veteranos de Guerra em El Salvador

Q-Day 2015 - Inteligência Estratégica

Projetos Infraestruturas de Portugal

Conferência Q-Day 2017 - o Ano da Transformação Digital

Programa Rapariga Biz em Moçambique

Siste
ma Pericial A

lfaia

Siste
mas d

e Inform
ação para a Gestã

o Pública

(DG Energia)

Gestão de Recursos Humanos

Gestão de Congressos da Fundação Gulbenkian

Lançamento do Genio

Gestão de Orçamentos de Funcionamento

e projetos do PIDDAC

Sistemas informá�cos para a gestão da Saúde

Gestão de Correspondência do IEFP

Consulta Avançada
Contabilidade do SAIR - Serviço de Administração do IRS

Gestão documental
Gestão patrimonial CIME

Casa do Livro | Gestão de Tesouraria Pluricoop

Gestão de Rent a Car | Compar�cipações em Óculos
Serviços Sociais da CGD

Guias de Receita DG Energia

Processamento de Vencimentos (DG Portos)

PROCOM da Direção Geral do ComércioContabilidade Pública com POCP

Primeira Prescrição Eletrónica de Medicamentos em Portugal,

 na PT-ACS

Ins�tuto de M
eteorologia

Base de Dados da Administração Pública (BDAP)

Fes�val da Juventude

G
estão de Recursos H

um
anos Ins�tuto São João de D

eus

G
enio para M

icroso�
 SQ

L Server 2000

Nov
o 

SIA
DAP

Ges
tã

o 
da

 M
ob

ilid
ad

e E
sp

ec
ial

 (S
iga

M
E /

 G
eR

M
ob

)

Qui
dN

et
 R

ed
e d

e P
ar

ce
iro

s -
 jo

int
-ve

nt
ur

es
 Li

tu
ân

ia

e S
ão

 To
m

é e
 P

rín
cip

e

LIMS SIGALIS

Conferência Q-Day 2010 - In
ovação AAA+

SIGEM Maputo

Cer�
fica

çã
o IS

O 9001:2008 

SIG
AR - S

ist
ema I

ntegra
do de Gestã

o da A
sse

mbleia

da R
epública

 | 
SIG

RHARA - S
ist

ema I
ntegra

do de Gestã
o dos

Recu
rso

s H
uman

os d
a A

dminist
raç

ão

Regio
nal 

dos A
ço

res

PME Excelência 2017

Reunião de Governadores do BID em Mendoza, Argen�na

Abertura da Quidgest Macau

Par�cipação na Visita de Estado a Timor-Leste

Conferência Q-Day 2012 - A rota das exportações

BSC na Presidência de El Salvador

Genio gera
em C++para Windows 95

Genio 

com
pa�vel

com
 OLEDB

M
icroso�

Cer�fied

Partner

Ba
la

nc
ed

Sc
or

ec
ar

d
Qu

id
ge

stM
ud

an
ça

 d
e

In
sta

laç
õe

s

(R
. C

as
�l

ho
)Cria

çã
o da Q

uidge
st

So
�ware

 Plan
t e

m

M
oça

mbique

Abertu
ra 

da Q
uid U

K, e
m Lo

ndres

SIN
GAP no LN

EC

Primeirasolução
GDPR do

mercado

Cer�ficação

ISO/IEC 27001
Nova sede

em Lisboa

(R. Viriato, 7)

jan 2018
ISSN1647-1121

#24

Reportagem
Q-Day Conference
2017

Entrevista
Patrícia Matos 

Tema de Capa
Quidgest: 30 anos a 
desenvolver inves�gação 
e engenharia de so�ware 



#ENTREVISTA
32  Patrícia Matos

#SOLUÇÕES EM DESTAQUE 
34  Financial Solutions by Quidgest
36  SINGAP: Sistema Integrado para a Nova Gestão da 

Administração Pública
37  GDPR Quidgest: Proteção de Dados Pessoais

#CASOS DE ESTUDO 
38  CITE: Portal das Entidades Financiadoras

#PARCERIAS
40  Instituto Marquês de Valle Flôr
42  GDPR partners

#EDITORIAL
05  30 anos de tecnologia para melhorar a gestão

#BREVES 
06  Quidgest com certificação ISO/IEC 27001:2013

07  NOVA com ERP da Quidgest

08  SNC-AP: resposta necessária

Prevenção do Branqueamento de Capitais e o 
Financiamento do Terrorismo (AML)

09  Código dos Contratos Públicos: O que muda?

Polícia Nacional de Timor-Leste com Sistema de Gestão 
de Recursos Humanos

#EVENTOS 

10  GDPR Talks: pensar o futuro

14  Digital Innovation Tonic Sessions

15  SNC-AP: Sistema de Normalização Contabilística para a
Administração Pública

#TEMA DE CAPA 

16  Quidgest: 30 anos a desenvolver investigação 
     e engenharia de software

#REPORTAGEM
24  Q-Day Conference 2017

quidnews#24 3

Pode ter acesso a esta revista em formato digital 
e às edições anteriores em: www.quidgest.pt/quidnews

Quidgest

Quidgest

Quidgest

Subscreva o canal Quidgest
Aceda a todos os nossos conteúdos mul�média. 
Fique a par dos nossos eventos. 
Veja demonstrações dos nossos produtos e soluções.h�ps://goo.gl/sq91SQ

Siga-nos

EDITOR 
Cristina Marinhas

DESIGN EDITORIAL 
Isabel Raminhos e João Amorim

REVISÃO DE TEXTO 
Fernando Cruz

COLABORADORES DESTA EDIÇÃO
Carlos Costa, Isabel Alves, Patrícia Madeira

DATA 
Janeiro de 2018

É proibida a reprodução total ou parcial do conteúdo da QuidNews sem a autorização expressa da Quidgest, S.A.

#FICHA TÉCNICA

#SUMÁRIO



#EDITORIAL

Com 30 anos de experiência e com projetos desenvolvidos 
em, praticamente, todos os continentes e nos mais diversos 
setores de atividade, a Quidgest é uma empresa de origem 
portuguesa que aposta na tecnologia para promover uma 
melhor e mais sustentável gestão das empresas, das insti-
tuições públicas, das associações sociais, das pessoas e 
dos meios logísticos e financeiros.
Colocando sempre a tecnologia ao serviço da moderni-
zação das organizações, do apoio ao desenvolvimento e 
da responsabilidade social, a Quidgest tem vindo a desen-
volver diversos projetos estruturantes, em diferentes 
locais espalhados pelo mundo, ajudando, desta forma, a 
construir as referências da modernidade dos países e das 
regiões. As redes sólidas de suporte ao desenvolvimento 
económico que cria mobilizam os recursos e as competências 
nacionais e promovem a cidadania ativa e a participação 
dos cidadãos.
De entre os principais projetos, destaque para o desen-
volvimento e implementação do novo e inovador Sistema 
Integrado de Gestão (ERP) da Universidade Nova de 
Lisboa; do MyHR +, o sistema de gestão de todos os 120 
mil funcionários do Governo da Jamaica; o sistema de 
Informação de Registo Predial (SIRP) de Moçambique, com 
vista à melhoria dos registos de propriedade e garantia em 
todo o país; o sistema de gestão de medicamentos para a 
redução da mortalidade materna, neonatal e infantojuvenil 
na Guiné-Bissau; e as soluções de gestão quer de vete-
ranos e ex-guerrilheiros de El Salvador, quer de heróis da 
resistência de Timor-Leste, decisivas para o sucesso dos 
respetivos processos de pacificação. Esta última serviu de 
apoio a uma série de homenagens públicas e ao desen-
volvimento de outros projetos, incluindo o da criação da 
nossa subsidiária e de postos de trabalho locais.
A empresa tem vindo a realizar diversos projetos finan-
ciados por diversas entidades internacionais de fomento 
ao desenvolvimento, nomeadamente, Irish Aid, World 
Bank Group, Millennium Challenge Corporation, USAID, 
Agencia Española de Cooperaciòn Internacional para el 
Desarrollo, African Development Fund, Nações Unidas, 
Inter-American Development Bank, entre outras institui-
ções de referência a nível mundial.
Não nos move o facilitismo, nem cedemos aos esquemas 
de curto prazo para benefício de uns poucos. Move-nos 
o inconformismo de adotar e moldar as mais modernas 

tecnologias para melhorar a gestão e a qualidade da vida 
humana, de todos os povos do mundo.
Com uma perspetiva privilegiada sobre as tendências que 
vão marcar o nosso futuro próximo, graças à forma inova-
dora e disruptiva como encaramos o papel das tecnologias 
de informação – nas empresas, na economia e na socie-
dade do futuro –, atrevemo-nos a tornar visível o que 
ainda não é evidente, a detetar mudanças e a arriscar a 
formulação de estratégias coerentes para o futuro.
Ao participar na construção do nosso futuro, estamos a 
definir tendências e a demonstrar que temos uma palavra 
a dizer.
São estas as razões que nos motivam a avançar nos 
próximos 30 anos. É este o caminho que queremos trilhar.

É este, também, o tempo de fazer um 
agradecimento especial a todos os 
clientes e parceiros que, ao longo das 
últimas três décadas, têm vindo a
preferir as nossas soluções e serviços, 
bem como a todos os colaboradores 
que têm contribuído para o
reconhecimento e valorização 
da Quidgest.

Celebramos o 30.º aniversário em 2018, contudo 
continuamos a acreditar que a concretização do nosso 
enorme potencial está no futuro. Que venham os 
próximos 30 anos.

Cristina Marinhas 
CEO
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A Quidgest foi reconhecida, recentemente, pela APCER, 
com a certificação ISO/IEC 27001:2013 – o padrão e 
a referência internacional para a gestão da segurança 
da informação. Esta certificação traduz o empenho da 
empresa em estar preparada para a entrada em vigor, a 
25 de maio de 2018, do Regulamento Geral Europeu de 
Proteção de Dados (RGPD/GDPR).
Considerando a informação como um ativo essencial para 
o cumprimento das suas funções e para a atividade dos 
seus clientes, a Quidgest assume a responsabilidade pela 
sua proteção e segurança. Num processo que envolveu 
todas as áreas da empresa – conceção, desenvolvimento e 
geração automática de sistemas de informação e atividades 
conexas de consultoria, formação, investigação, assistência 
técnica e manutenção evolutiva –, a tecnológica portuguesa 
assume o compromisso de cumprir todos os requisitos 
legais e regulamentos europeus relativos ao exercício da 
sua atividade. 
De entre os vários benefícios desta certificação, desta-
cam-se o aumento da fiabilidade e da segurança da infor-
mação e dos sistemas, em termos de confidencialidade, 
disponibilidade e integridade; a sensibilização e motivação 

dos colaboradores para com a segurança da informação; a 
identificação de oportunidades de melhoria; o aumento da 
confiança e satisfação dos clientes e parceiros, garantindo 
um maior potencial para a realização de mais negócios; a 
melhoria do desempenho operacional, com a implemen-
tação dos controlos provenientes da norma e da análise de 
risco; e a incrementação da eficácia do controlo da gestão. 
A certificação ISO/IEC 27001:2013 é, para a Quidgest, um fator 
diferenciador num mercado cada vez mais competitivo.

Desde fevereiro de 2017 que a Universidade Nova de 
Lisboa (NOVA) é uma Fundação Pública com regime de 
direito privado. Neste sentido, esta entidade teve de 
promover mudanças profundas que visaram a uniformi-
zação de processos de todas as suas unidades orgânicas.
Implementada num curto espaço de tempo, a plataforma 
SINGAP ERP da Quidgest – que inclui a Gestão de Recursos 
Humanos, Gestão Financeira e Patrimonial e Gestão 
de Projetos – enquadra-se na estratégia de afirmação 
nacional e internacional da NOVA e pretende constituir 
uma importante vantagem competitiva.
Destinado à NOVA e às suas onze unidades orgânicas, 
este projeto abrange as áreas fundamentais da gestão e 
cumpre já os requisitos da norma contabilística SNC-AP.
De referir que o sistema implementado foi pensado de 
forma singular e baseado nos procedimentos próprios da 
NOVA, não se tratando da instalação de um package prove-
niente de outra entidade. Este é o único ERP do mercado, 
no seu segmento, disponível em browser standard e todo 
o tipo de dispositivos móveis. 

Neste sentido, foram integradas propostas de melhoria, 
apresentadas pela fundação/unidades orgânicas, consideradas 
essenciais para uma utilização otimizada do sistema.

Quidgest com certificação ISO/IEC 27001:2013
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NOVA com ERP da Quidgest  
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A Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL) recebeu, em 
cerimónia oficial, os certificados de formação dos seus 
utilizadores referentes ao Sistema de Gestão de Recursos 
Humanos desenvolvido pela Quidgest.
Durante o evento, realizado a 27 de setembro de 2017, 
foi assinado pelo comandante-geral da PNTL, comissário 
Júlio da Costa Hornay, e por António Guedes de Amorim, 
diretor comercial da Quidgest em Timor-Leste, o auto 
de aceitação do projeto, que gere atualmente cerca de 
quatro mil elementos policiais.
Marcaram também presença neste evento o 2.º coman-
dante-geral, o comandante da Administração, o chefe 
do Departamento de Recursos Humanos, bem como os 
comandantes ou representantes de todos os comandos 
municipais e unidades da polícia timorense. 
Liderado por Joaquim Soares e orientado pela diretora de 
Desenvolvimento de Sistemas de Informação da Quidgest 
Timor-Leste, Marcelina da Costa, este projeto de imple-
mentação do sistema, que demorou cerca de um ano, 
já se encontra em utilização plena e foi considerado um 
sucesso por parte da PNTL.
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SNC-AP: resposta necessária

Código dos Contratos 
Públicos: 
O que muda?

A entrada em vigor do Sistema de Normalização Contabilís-
tica para as Administrações Públicas (SNC-AP), no passado 
dia 1 de janeiro, veio revelar-se um desafio tecnológico 
para as organizações que têm de estar, obrigatoriamente, 
em conformidade com ele.
Para dar resposta a estas novas exigências, a Quidgest 
desenvolveu a SNC|AP Quidgest, uma nova solução 
SINGAP, que está em conformidade com as exigências 
deste sistema normativo e garante uma transição eficaz 
para os princípios de homogeneidade e convergência com 
as normas internacionais em vigor (IAS/IFRS).

De entre as principais vantagens da solução, destaque 
para a conversão de dados contabilísticos expressos em 
POCP para dados em SNC-AP; a verificação das regras de 
transição, nomeadamente quanto ao reconhecimento e 
não reconhecimento de ativos e passivos de acordo com 
o normativo do SNC-AP; o registo das operações do ano, 
segundo o SNC-AP, entre as quais o registo de saldo inicial 
em SNC-AP; e a preparação dos documentos de prestação 
de contas em SNC-AP.
Descubra a nossa solução em:
www.quidgest.pt/sncap

No dia 1 de janeiro de 2018 entrou em vigor o novo 
Código dos Contratos Públicos (CCP). Com o decreto-lei 
DL 111-B/2017, de 31 de agosto de 2017, mais de 50% do 
anterior código foi alterado, nomeadamente, no que diz 
respeito ao cálculo do preço-base, ao modelo de avaliação 
das propostas, à contratação em lotes ou ao regime de 
pagamento de caução. 
Tendo em vista um maior nível de transparência, os prin-
cipais desafios que se apresentam vão no sentido de 
aumentar a concorrência e diminuir a adoção do ajuste 
direto com fundamento em critérios materiais, maior 
contratação eletrónica em procedimentos por convite e 
menor adoção do critério do “menor preço”. O decreto-lei 
passa a considerar como “critério regra” para adjudicação, 
a proposta economicamente mais vantajosa.
Está também previsto um novo regime simplificado para 
os serviços de saúde, serviços sociais e educação, num 
valor que ascende aos 750 mil euros; bem como a emissão 
de fatura eletrónica em contratos públicos.
Para responder a todas estas imposições a Quidgest 
dispõe de uma vasta lista de soluções, aprovadas pela 
ESPAP que, certamente, responderão às necessidades da 
sua instituição. 

A Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto de 2017, estabelece 
medidas de combate ao branqueamento de capitais e ao 
financiamento do terrorismo, de natureza quer preven-
tiva, quer repressiva. Perante este cenário, as entidades 
reguladoras e as próprias instituições financeiras têm 
vindo a trabalhar, em conjunto, para que exista uma maior 
monotorização das operações e transações.
Sendo a prevenção do branqueamento de capitais e do 
financiamento do terrorismo (AML) uma preocupação 
premente e urgente para os departamentos de compliance, 
a Quidgest desenvolveu a Quidgest AML, uma solução 
completa e suportada em tecnologias padrão, capaz de 
proporcionar uma fácil integração com outros sistemas já 
existentes e o desenvolvimento de novas funcionalidades. 
Esta solução permite a agilização do processo de monitorização, 
apoiando as instituições nos deveres e conformidades.  
https://banking.quidgest.com/white-paper-aml/

Prevenção do branqueamento 
de capitais e do financiamento do terrorismo

Polícia Nacional 
de Timor-Leste com 
Sistema de Gestão 
de Recursos Humanos
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GDPR Talks: pensar o futuro

#EVENTOS

A entrada em vigor do Regulamento Geral Europeu 
de Proteção de Dados (GDPR/RGPD), a 25 de maio de 
2018, veio trazer à tona as debilidades e dificuldades das 
empresas portuguesas e entidades publicas em o imple-
mentar. Num estudo elaborado pela Kaspersky Lab, as 
organizações nacionais situam-se nos últimos lugares, 
revelando a fragilidade do panorama nacional.

Consciente das dificuldades das empresas e entidades 
públicas, a Quidgest criou o conceito dos GDPR_talks: um 
ciclo de debates que reúne especialistas em proteção de 
dados pessoais e em matéria de GDPR/RGPD.
Paralelamente, foi também desenvolvido o conceito de 
GDPR_talks Roadshow, que leva estes debates a outras 
cidades e regiões de Portugal. O Algarve foi a primeira 
região a receber este evento, mas a Quidgest tem demons-
trado a sua total disponibilidade para realizar estes debates 
noutros locais do país.
No final de cada debate, os participantes têm ainda a 
possibilidade de ficar a conhecer o Sistema de Gestão 
de Proteção de Dados, uma solução que se adapta ao 
contexto específico das organizações, aproveitando todas 
as sinergias possíveis com as políticas, processos e tecno-
logias relevantes para a proteção de dados.
Para ficar a conhecer um pouco mais sobre esta temática 
consulte a página 37 desta edição.  

Teve lugar no passado dia 20 de outubro do ano transato, 
no auditório da empresa, em Lisboa, o primeiro evento 
GDPR_talks, que reuniu especialistas em proteção de 
dados, para partilha não só de ideias, mas também de 
experiências. Estiveram presentes como oradores, na 
sessão de lançamento deste evento, cujo tema foi “Best 
Practices”, João Gabriel (GPA Advogados), Pedro Machado 
(AGEAS), João Annes (Quidgest) e Teresa Vicente (Multicert). 
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#EVENTOS

No passado dia 25 de janeiro de 2018, decorreu o segundo 
evento GDPR _talks, que teve igualmente lugar nas instala-
ções da Quidgest, em Lisboa.
Subordinado ao tema “Accountability”, contou com a 
participação de João Ribeiro (especialista em proteção de 
dados pessoais), João Annes (Quidgest) e Beatriz Guimarães 
(Quidgest) como oradores. João Paulo Carvalho, senior 
partner da Quidgest, fez o enquadramento da temática.

O auditório da Comissão de Coordenação e Desenvolvi-
mento Regional do Algarve foi pequeno para acolher os 
mais de 100 empresários e gestores públicos e privados 
que aceitaram o convite para debater as implicações do 
novo Regulamento Geral de Proteção de Dados, RGPD/
GDPR.
O evento, organizado pela Quidgest, contou com o apoio 
da CCDR algarvia, e teve como oradores Francisco Serra 
(presidente da CCDR Algarve), João Paulo Carvalho (senior 
partner da Quidgest), João Gabriel (GPA Advogados) e 
João Annes (Quidgest). 

#1
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#EVENTOS

Digital Innovation
Tonic Sessions

SNC-AP: Sistema de Normalização
Contabilística para a Administração Pública

Funcionando como uma plataforma de partilha e 
debate de ideias e experiências, o Digital Innovation 
Hub, desenvolvido pela Quidgest, pretende ser mais uma 
ferramenta de análise e estudo da inovação.
Projetado para explorar sinergias e aumentar o conhe-
cimento, em termos de inovação, em todas as linhas de 
negócios, o foco desta plataforma está na centralização 
de conhecimentos especializados e inovadores, que 
depois podem ser aplicados ao Genio. Conceitos como 
devOps, agile, digital transformation, gamification, 
design thinking; software academy, sales automation, 
data privacy, industry 4.0, são buzzwords que, na visão da 
Quidgest, deverão ser consideradas e aplicadas na geração 
automática de software e plataformas low code ou no 
code.
Fomentando a partilha de conhecimentos e experiências, 
e tendo como mote a realização da Web Summit Lisbon 
2017, a Quidgest dinamizou, no passado mês de novembro, 
as Tonic Sessions. Durante estas sessões de networking, os 
participantes puderam partilhar conhecimento, enquanto 
desfrutavam de um Porto Tónico.

Teve lugar, no passado dia 7 de setembro do ano transato, 
no auditório da Quidgest, em Lisboa, um evento dedicado 
ao SNC-AP. José Azevedo Rodrigues (OROC), Maria Antónia 
Jesus (UniLeo), Pedro Rodrigues, José Fonseca e Hugo 
Miguel Ribeiro (todos da Quidgest) foram os oradores deste 
debate, que contou com a presença de 70 participantes. 
Projetando as profundas mudanças que a transformação 
digital vai trazer à Administração Pública, a Quidgest tem 
vindo a promover diversas ações de formação, em paralelo 
com a execução prática de projetos-piloto, que têm servido 
para esclarecer dúvidas ou para conhecer a opinião atuali-
zada dos especialistas da área, bem como as novas soluções 
em curso.
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Quidgest: 30 anos a 
desenvolver investigação 
e engenharia de software Celebrar 30 anos de atividade numa empresa 

que desenvolve software de gestão é um 
feito quase inédito! Neste momento, o nosso 
leitor deve estar a pensar em como é que será 
possível alguém conseguir manter-se três 
décadas num mundo tão exigente, e por vezes 
até enfadonho, como é o da programação. A 
resposta é simples: investigação e engenharia 
do software.
No mercado desde 1988, a Quidgest cresceu 
de forma sustentada, orientando, em média, 
65% dos seus recursos para I&D e, consequen-
temente, para a investigação e engenharia do 
software. 
Encarando os sistemas de informação como 
mecanismos vivos, a Quidgest aposta na 
criação de um enquadramento que apoia e 
otimiza o desenvolvimento da atividade de 
cada empresa. Face a esta visão, os sistemas 
de informação devem, então, trazer vanta-
gens competitivas e ganhar uma dimensão 
estratégica.
Distinguindo-se pela sua capacidade de 
desenvolvimento e pelo seu vasto portefólio 
de soluções preparadas para evoluir, conti-
nuamente, nas mais diversas áreas, graças 
à plataforma Genio, é possível desenhar 
soluções complexas, de grande flexibilidade, 
a uma velocidade muito superior à de um 
programador manual e, mais importante, sem 
erros.
Fundada por Cristina Marinhas, Jorge Guer-
reiro e João Paulo Carvalho, a Quidgest nasceu 

com o objetivo de deixar uma marca, vincar 
uma presença, pretendendo ser parte ativa da 
revolução tecnológica do seu tempo, contri-
buindo para o aumento significativo da produ-
tividade das organizações.
Desde 1990 que todos os sistemas comercia-
lizados pela Quidgest recorrem, através do 
Genio, à modelação e geração automática 
do código-fonte da programação, acompa-
nhando, ao longo deste percurso, as várias 
gerações de inovação tecnológica que todos 
fomos testemunhando.
Relativamente à história tecnológica da 
empresa, destaque para momentos como o 
lançamento do Genio (1991), do GenGenio 
(quando, em 2009, o Genio passou a ser 
gerado pelo próprio Genio) ou aqueles em 
que a geração automática passou a integrar 
uma nova tecnologia ou uma nova arqui-
tetura: Windows (1997), Internet (2000), 
WebServices (2004), Cloud (2011), tablets 
e soluções para dispositivos móveis (2012), 
o projeto de investigação First Sight Model 
(2015) e a ligação a sensores inteligentes e 
análise preditiva (2017). Entre muitos outros 
momentos que ficarão para sempre gravados 
na memória daqueles que têm ajudado a 
escrever a história da Quidgest.
O Digital Innovation Hub inclui hoje os mais 
inovadores conceitos da indústria e da gestão 
como devOps, design thinking, agile, lean, 
data privacy, industry 4.0 e digital transforma-
tion.

DESIGN THINKING

DESIGN DOING

DIGITAL TRANSFORMATIONDEV OPS

SOFTWARE ACADEMY

LOW CODE [ AS LOW AS 0% CODE ]

GAMIFICATION NEAR SHORE

INDUSTRY 4.0

AGILE

MACHINE LEARNING

HYPER AGILE

NOWCONOMICS
SMARTSOURCING

FUNDADA EM 1988, A QUIDGEST É UMA EMPRESA TECNOLÓGICA GLOBAL, 
DE ORIGEM PORTUGUESA, QUE APOSTA NAS ÁREAS DE CONSULTORIA E 
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO E É PIONEIRA NA 
MODELAÇÃO E GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE SOFTWARE.
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O que parece ser a explicação para uma 
criança é, na verdade, a base do desenvolvi-
mento de todas as soluções da Quidgest. O 
desenvolvimento de sistemas de informação 
funciona como um jogo de construção. As 
peças estão pré-construídas, são muito resis-
tentes e integram-se muito bem. Encaixando 
as peças disponíveis, é possível construir qualquer 
solução de gestão – daí que, segundo esta 
metodologia, seja possível garantir que qualquer 
pessoa pode desenvolver sistemas de infor-
mação de gestão.
Os padrões usados pelo Genio são, em larga 
medida, independentes da tecnologia, do 
ambiente ou da arquitetura usada, embora 
possa haver, em determinados contextos, limi-
tações pontuais à sua utilização. Estes padrões 
são componentes lógicas que os parceiros e 
os clientes também conhecem e que foram 
sendo recolhidos à medida que as diferentes 
soluções vão sendo desenvolvidas.
Esta partilha de conhecimento permite 
explorar todas as vantagens da geração auto-
mática na criação dos sistemas de informação 
e gestão, e os sistemas assim desenvolvidos, 
totalmente adequados aos procedimentos e 
à estratégia de cada organização, são deter-
minantes para que qualquer empresa possa 
obter vantagem competitiva no seu setor de 
atividade.
Mas como garante a Quidgest a agilidade dos 
sistemas que desenvolve? Como é possível 
assegurar que estes evoluem tecnologicamente, 
sem que deixem de executar todas as tarefas 
para as quais foram inicialmente concebidos? 
Como se pode alterar constantemente modos 
de funcionamento, quando destes estão 
dependentes centenas de colaboradores, 
milhares de prestadores e os mais diversos 
beneficiários?
Certamente que, no decorrer da leitura deste 
texto, estas questões já ecoaram na mente dos 
leitores. A resposta é bem mais simples e direta 

do que o que se possa pensar. Os sistemas 
de informação desenvolvidos pela Quidgest 
respeitam duas camadas: uma relativa à orga-
nização empresarial, que vai evoluindo de 
acordo com a estratégia e o posicionamento 
da instituição; outra relativa ao suporte tecno-
lógico dos sistemas de informação. O Genio 
constitui o elemento de ligação entre as duas 
camadas e garante que: a camada superior 
está permanentemente adequada ao sistema 
de informação exigido pela empresa; o bloco 
inferior é constantemente atualizado face 
à evolução das tecnologias informáticas; e, 
desta forma, ambas as camadas se articulam 
corretamente, ainda que evoluam de forma 
autónoma.
Em suma, as funcionalidades de um sistema 
de informação podem ser desenvolvidas sem 
que para isso seja necessário alterar a base 
tecnológica. E que esta, por sua vez, pode 
evoluir sem que se alterem as funções do 
sistema.

Flexível e com uma estrutura hierárquica reduzida, com responsabilidades bem definidas ao 
nível de cada processo e de cada projeto, a Quidgest e os seus técnicos articulam-se, frequente-
mente, de acordo com um modelo neuronal, estabelecendo entre si ligações de curta duração, 
com vista à resolução de certa tarefa ou dificuldade.
Graças ao seu modelo de organização, é possível manter elevados níveis de motivação, de 
desempenho e de resultados, entre os mais de 100 profissionais de 10 nacionalidades diferentes 
que compõem a equipa da Quidgest.
Apostando numa estratégia empresarial de médio/longo prazo, baseada nos conceitos de 
autonomia, de crescimento sustentado e de valorização contínua de competências, a tecno-
lógica tem vindo a afirmar-se, ao longo dos seus 30 anos de existência, num mercado que se 
assume cada vez mais competitivo.
Sempre disponível para ouvir, tanto clientes como parceiros, a Quidgest conta com uma equipa 
de profissionais que se compromete com os resultados e que garante elevados padrões de 
qualidade, fiabilidade, robustez, coerência, integração, eficiência, segurança e controlo.

COMO SE DESENVOLVEM OS SISTEMAS?

Para a Quidgest – que já nasceu digital –, o software está no centro do 
negócio. Assumindo que o software é a fonte por excelência da capa-
cidade, da competitividade, da inovação, da qualidade e da agilidade 
das organizações, atualmente é impossível separar o que é o software 
e o que é o negócio.
Em termos estratégicos, o software deixou de ser neutro, passando 
a constituir a arma principal das estratégias de ataque à liderança, 
permitindo identificar e oferecer novas fontes de receita, transformar 
a experiência dos clientes, reduzir drasticamente custos e tempos de 
resposta, aumentar a eficácia e a capacidade de produção. Por tudo 
isto, o software e o negócio devem mudar (rapidamente) ao mesmo 
ritmo, sendo que o software deve ser tão único e tão ágil quanto o 
negócio.
Neste percurso de transformação digital colocam-se também grandes 
desafios de segurança, como é o caso da privacidade e da cibersegurança. 
Perante este cenário, a Quidgest desenvolveu um departamento que 
se dedica a 100% à proteção de dados.

CARATERÍSTICAS
FUNCIONAIS

GENIO BASE
TECNOLÓGICA

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO
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Com a consciência da importância estratégica dos sistemas de informação, como fator diferen-
ciador e gerador de vantagens competitivas, as soluções desenvolvidas pela Quidgest têm como 
principal alvo instituições governamentais, organizações internacionais e grandes empresas.
Abrangendo diversas áreas de mercado: gestão pública e regulação; gestão estratégica; 
proteção de dados e cibersegurança; aprovisionamento, logística, distribuição e gestão de 
ativos; banca, seguros e serviços financeiros; engenharia, construção, obras públicas; recursos 
humanos e formação; gestão documental, BPM, mobilidade e cidadania; saúde e ciência; inves-
tigação, tecnologia e outsourcing; apoio ao desenvolvimento; consultoria, a empresa procura 
criar módulos que cubram todas as necessidades de um sistema de informação de uma empresa 
ou instituição.
Todas as soluções funcionam como chave para conquistar e preservar vantagens competitivas; 
são adequadas, uma vez que o método de desenvolvimento da Quidgest se adapta aos 
procedimentos das empresas, em vez de as forçar a adaptarem-se às imposições do software; 
e permitem uma evolução contínua, de acordo com as necessidades e prioridades do cliente.
Os projetos que fazem parte do portefólio da Quidgest têm contribuído para melhorar a inde-
pendência tecnológica do país, ao substituírem a aquisição de licenças a fornecedores externos, 
com vantagens adicionais para as organizações e clientes.

A atuação da Quidgest não se limita às fronteiras nacionais. Com empresas já constituídas em 
Portugal, Alemanha, Timor-Leste e Moçambique, para além de parcerias no Reino Unido, Angola, 
Brasil, Polónia, Nicarágua, El Salvador e Jamaica, a Quidgest tem investido fortemente e com 
sucesso na internacionalização das suas atividades.
No âmbito internacional, destacam-se projetos como o fornecimento, ao Governo de Timor-Leste, 
do sistema de gestão dos recursos humanos da Administração Pública; a implementação do 
sistema de gestão municipal SIGEM no município de Maputo; o projeto para a gestão de ativos 
de todo o Governo em Cabo Verde; a implementação do software de Balanced Scorecard e do 
sistema de gestão de veteranos de guerra em El Salvador; ou o sistema de gestão de recursos 
humanos para o Governo da Jamaica.

SOLUÇÕES EM DESTAQUE

INTERNACIONALIZAÇÃO

De modo a dar a conhecer a visão da Quidgest 
sobre os sistemas de informação de gestão até 
ao final da década, a empresa desenvolveu o 
documento Management & IT Trends 2020 
(Tendências da Gestão e das Tecnologias de 
Informação até 2020) que dá a conhecer uma 
visão diferente, complementar das aborda-
gens tradicionais das principais consultoras.
www.quidgest.pt/mittrends.

BUILT TO BE AN ADVANTAGE
BUILD TO FIT
BUILD TO IMPROVE

De entre as principais soluções desenvolvidas ao longo 
destes 30 anos de atividade destaque para:
A implementação do Balanced Scorecard Quidgest do 
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social; 
o sistema de gestão de recursos humanos em regime de 
serviços partilhados do Governo Regional dos Açores; 
a gestão de galerias de arte para o Centro de Artes Manuel 
Melo; a gestão da assiduidade da MSTelcom, operador 
telefónico em Angola; a gestão de cemitérios, em regime de 
serviços partilhados da Câmara Municipal de Lisboa; 
o sistema de gestão da mobilidade especial (SigaME); 
a prescrição racional de medicamentos da Associação de 
Cuidados de Saúde da Portugal Telecom; o portal de serviços 
da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de 
Ministros; a gestão integrada de frota, oficinas e sinistros da 
CML; a automatização e integração de processos da 
Universidade da Madeira; a gestão da base de dados dos 
recursos humanos da Administração Pública da CCDR de 
Lisboa e Vale do Tejo; o SINGAP, o Balanced Scorecard e o 
CRM do Instituto Hidrográfico; a gestão de recursos humanos do 
Hotel Ritz Four Seasons; a gestão do património da 
Direção-Geral de Impostos; o SINGAP do Gabinete de 
Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais 
do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; 
o SINGAP no Laboratório Nacional de Engenharia (LNEC); 
o sistema de gestão de todo o processo formativo dos 
técnicos de manutenção de aeronaves da Portugália Airlines 
(atual TAP Express); a implementação do Balanced Scorecard 
Quidgest na CCDR Alentejo; o SINGAP que inclui a gestão de 
recursos humanos, gestão financeira e patrimonial e gestão 
de projetos da Universidade Nova de Lisboa.

#TEMA DE CAPA | Quidgest: 30 anos
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Apostando numa política de responsabilidade social bastante ativa, que 
engloba projetos estruturantes em diferentes locais espalhados pelo 
mundo, a Quidgest ajuda a construir as referências da modernidade dos 
países e das regiões, criando redes sólidas de suporte ao desenvolvimento 
económico, mobilizando os recursos e as competências nacionais e 
promovendo a cidadania ativa e a participação dos cidadãos.
A empresa realiza diversos projetos financiados por entidades interna-
cionais de fomento ao desenvolvimento, nomeadamente Irish Aid, World 
Bank Group, Millennium Challenge Corporation, USAID, Agencia Española 
de Cooperaciòn Internacional para el Desarrollo, African Development 
Fund, Nações Unidas, Inter-American Development Bank, entre outras 
instituições de referência a nível mundial.
De entre os principais projetos, destaque para o desenvolvimento e 
implementação de uma solução de software, em El Salvador, que regista 
numa base de dados todos os veteranos e ex-guerrilheiros (nomes, moradas, 
agregado familiar e informações diversas sobre a sua carreira militar) e 
processa o pagamento das suas pensões e outros apoios financeiros; ou 
para o projeto em Timor-Leste que visou a elaboração de uma base de dados 
dos heróis da resistência nacional  e que serviu de base a diversas home-
nagens públicas.

Os grandes feitos têm de ser reconhecidos, 
e em 1999 a Quidgest tornou-se Microsoft 
Certified Solution Provider; depois, em 2001, 
foi Microsoft Certified Partner; e, em 2002, 
IBM Business Partner. Em 2005, atingiu o mais 
elevado nível internacional de reconhecimento 
de competências por parte da Microsoft, 
tornando se Microsoft Gold Certified Partner.
Já em 2006, passou a pertencer à Rede das 
PME Inovadoras da Cotec, que tem como 
objetivos gerais a promoção do reconheci-
mento público de um grupo de PME que, pela 
sua atitude e atividades inovadoras, constituam 
exemplos de criação de valor para o país. A 
Quidgest é também, desde 2006, uma entidade 
formadora certificada pela DGERT nas áreas 
de educação e formação, nomeadamente, 
biblioteconomia, arquivo e documentação 
(BAD), gestão e administração, ciências infor-
máticas e informática na ótica do utilizador. 
Esta certificação traduz o reconhecimento da 
DGERT quanto aos recursos, procedimentos e 
práticas desenvolvidas pela empresa no âmbito 
dos serviços de formação.
Em 2017, a empresa foi novamente distinguida 
pelo IAPMEI, Turismo de Portugal, bancos 

promotores e clientes como PME de Excelência.
Desde 1999 que a Quidgest é reconhecida 
como instituição de investigação e desenvol-
vimento (I&D), beneficiando do apoio do 
Ministério da Ciência e Tecnologia, através do 
SIFIDE.
De referir ainda que, entre 2000 e 2002, todas 
as soluções da Quidgest passaram a estar 
disponíveis para os sistemas de gestão de 
bases de dados SQLServer, Oracle e IBM DB2.
Sendo esta uma empresa ética e socialmen-
te responsável, o seu sistema de gestão da 
qualidade está certificado de acordo com a 
norma ISO 9001 e o seu sistema de gestão am-
biental está certificado pela norma ISO 14000. 
A Quidgest foi também certificada, recente-
mente, pela Apcer, com a norma ISO 27001. 
O âmbito desta cerificação abrangeu toda a 
atividade da empresa –  conceção; desenvol-
vimento e geração automática de sistemas de 
informação e atividades conexas de consultoria; 
formação; investigação; assistência técnica 
e manutenção evolutiva –, o que garante e 
reforça a sensibilização, a participação e a mo-
tivação de todos os colaboradores para com a 
segurança da informação.

Com três décadas de experiência e com projetos desenvolvidos em 
todos os continentes, e nos mais variados setores de atividade, a 
Quidgest possui uma perspetiva privilegiada sobre as tendências que 
vão marcar os próximos anos.
A forma inovadora e disruptiva como a empresa encara o papel das 
tecnologias de informação permite que vá mais além, ultrapassando 
as buzzwords da moda e encarando o papel das tecnologias de infor-
mação nas empresas, na economia e na sociedade do futuro.
Participando na construção do futuro, a Quidgest pretende tornar 
visível o que ainda não é evidente, detetar mudanças e, essencial-
mente, arriscar a formulação de estratégias coerentes para o futuro. 
Só é possível definir tendência quando se participa ativamente na 
construção do futuro, e esse é, e continuará a ser, o papel da Quidgest.
Não nos move o facilitismo, guia-nos o inconformismo de adotar e 
moldar as mais modernas tecnologias para melhorar a gestão e a 
qualidade da vida humana, de todos os povos do mundo.
São estas as razões que nos motivam a avançar nos próximos 30 anos. 

RECONHECIMENTO DE ESTATUTO

RESPONSABILIDADE SOCIAL

PARA ONDE VAMOS?
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A Transformação Digital 
enquanto revolução
tecnológica
A transformação digital preconiza que a tecnologia seja ainda mais 
competente e sensível à realidade, mas obriga também os agentes da 
mudança a compreenderem melhor o que podem fazer com a 
tecnologia. Este conceito evidencia, por exemplo, que os sistemas de 
informação mais ágeis e evolutivos, e não necessariamente os mais 
caros, servem melhor os objetivos das organizações. Esta é uma 
mudança estrutural no papel da tecnologia nas organizações, no qual 
a tecnologia passa a ter uma função estratégica central e que envolve 
toda a empresa.
Perante este cenário, impunha-se uma reflexão aprofundada sobre esta 
temática e, tendo como mote “O Ano da Transformação Digital”, 
a Quidgest realizou, em setembro, a 9.ª edição da Q-Day Conference, 
que teve lugar na Culturgest, em Lisboa, e reuniu diversos painéis de 
opinion-makers.

João Paulo Carvalho, administrador da Quidgest, 
fez as honras da casa e lançou o primeiro repto do 
dia – “toda a empresa é uma empresa de software” 
–, numa referência a Watts S. Humphrey, pai da 
qualidade no software e do CMMI. Esta é, prova-
velmente, a frase mais ouvida nos meios econó-
micos da atualidade.
Novos investimentos, formação, emprego estão 
quase todos apontados para o software. Uma 
nova geração de gestores e empreendedores está 
a provocar uma onda de mudança nas empresas 
e nos governos, a um ritmo alucinante. Estes 
conhecem o potencial e as debilidades da infor-
mática, aproveitam as vantagens e contornam 
as limitações da tecnologia, para pôr em prática 
novas formas de prestação de serviços, que 
geram criação de riqueza e bem-estar.
Esta nova geração de gestores não segue, cegamente, 
os líderes tecnológicos da geração anterior, antes 
desafia crenças profundas e cria novos modelos 
de negócio, por vezes complementares aos que já 
existem, outras vezes totalmente disruptivos.

“Um país com uma economia focada no digital é um país onde 
a localização não influencia”  João Vasconcelos  Ex-Secretário de Estado 

“É preciso personalizar a educação:
é imprescindível definir o perfil do aluno, 
criar recursos, incorporar tecnologia e definir 
projetos.”  Jorge Carvalho  Docente Inete
 

“As novas plataformas digitais potenciam o comércio internacional 
e representam oportunidade histórica para as PME, que se
podem internacionalizar com bastante facilidade.”  João Dias  AICEP 

“Não se faz transformação digital sem software.”  
Pedro Farinha  Diretor-geral ShiftLeft.Pt
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Miguel Carvalho e Melo começou por afirmar 
que “a transformação digital está a acontecer 
a um ritmo muito mais acelerado do que o que 
estávamos à espera”, pelo que as organizações 
não podem fazer nada mais do que “adap-
tar-se” ao que está a acontecer. O executivo 
explicou que esta mudança está a causar o 
chamado darwinismo digital, referindo, como 
exemplo, o facto de apenas 71 companhias da 
lista Fortune 500, de 1955, permanecerem, 
hoje, em atividade.
Para o vice-presidente da Apogep é importante 
compreender que a inteligência emocional se 
revela o “fator-chave” para se poder lidar com 
“todas as mudanças a que estamos a assistir”. 
Segundo Carvalho e Melo, a mudança deve ser 
feita através de projetos e “é a falhar que se 
aprende a evoluir”. No entanto, há algo funda-
mental, serão as pessoas a “fazer toda a dife-
rença”, tanto nos projetos, como no sucesso 
da transformação digital.
Hugo Lourenço, por seu turno, centrou a sua 
apresentação em Enterprise Agility, que quali-
ficou como uma “revolução”, em que é neces-
sário destacar o papel da economia criativa, 
que gera produtos e serviços – “na economia 
criativa, temos a transformação combinada”. 
Porém, para o diretor-geral da Agile 21, a 
grande questão é: “quem é que está dispo-
nível para mudar?” Em suma, este orador 
focou a sua apresentação em como a liderança 
funcional pode ajudar as organizações na sua 
caminhada para a digitalização.
Já o coordenador da área de recursos 
humanos da Quidgest, Hugo Miguel Ribeiro, 
começou por referir que existem pessoas que 

já nasceram na época digital, que são geral-
mente globais, que não têm medo de falhar, 
que são atreitos à mudança, disruptivos e 
móveis. Esta “nova geração” pode ajudar, em 
sua opinião, a mudar a mentalidade existente 
dentro das empresas.
“As normas e certificações podem, de 
alguma forma, limitar a atuação destes novos 
elementos, que estão agora a entrar para o 
mercado, contudo não acredito que aceitem e 
que não continuem a exigir a mudança”, subli-
nhou Hugo Miguel Ribeiro. 
Jorge Carvalho, docente do Inete, expôs os 
métodos de ensino do estabelecimento em 
que leciona e explicou que a transformação 
digital “requer competências transversais ao 
mesmo nível das competências profissionais.” 
E, sublinhando que é necessário “conhecer os 
jovens de hoje”, acrescentou que é essencial 
alterar espaços, currículos, métodos, para que 
o ensino passe a ser um trabalho cooperativo, 
que promove a autonomia e que permite 
a criatividade. Em suma, na opinião deste 
professor, “é preciso personalizar a educação: 
é imprescindível definir o perfil do aluno, 
criar recursos, incorporar tecnologia e definir 
projetos”.
Octávio Oliveira, diretor-geral do Cinel, iniciou 
a sua intervenção referindo as implicações ao 
nível da economia, da sociedade e da educação 
e as características que a transformação digital 
envolve. E considerou que “o acesso à infor-
mação deve acontecer em qualquer altura, 
em qualquer lugar e por qualquer pessoa”, 
concluindo com a afirmação de que a educação 
é a “chave para futuro da digitalização”.

PAINEL 2

Para o segundo painel, que teve como tema “Elemento humano e a educação na transformação digital”, foram 
convidados como oradores Miguel Carvalho e Melo, vice-presidente da Associação Portuguesa de Gestão de Projectos 
(Apogep); Jorge Carvalho, docente do Instituto de Educação Técnica (Inete); Octávio Oliveira, diretor-geral do Centro 
de Formação Profissional da Indústria Electrónica, Energia, Telecomunicações e Tecnologias da Informação (Cinel), 
e ex-secretário de Estado do Emprego; Hugo Lourenço, diretor-geral da Agile 21; e Hugo Miguel Ribeiro, coordenador 
da área de recursos humanos da Quidgest.

Elemento humano
e a educação na 

Transformação Digital
Moderadora: Patrícia Matos

André Vasconcelos definiu o Estado como 
motor da transformação digital e das diversas 
iniciativas que a AMA está a realizar, em espe-
cial o Simplex +, virado para as empresas e para 
os cidadãos. O representante desta agência 
destacou ainda os pilares dessa digitalização: a 
identificação eletrónica, a interoperabilidade, a 
simplificação administrativa e a governação.
Segundo André Vasconcelos, a Administração 
Pública portuguesa é das mais avançadas e 
tem vários processos que ainda não são usados 
pela maioria dos cidadãos, como, por exemplo, 
a assinatura digital do cartão do cidadão. Em 
suma, o orador destacou o papel do Estado 
empreendedor na esfera digital, com novos 
processos e produtos.
O contra-almirante António Gameiro Marques 
focou, ao longo da sua apresentação, a importância 
de “transformar com resiliência”, afirmando 
que, para isso, é imperativo que exista “investi-
mento na rede de ligações e no fator humano”. 
O diretor-geral do Gabinete Nacional de Segurança 
(GNS) fez ainda referência ao EU Cybersecurity 
Act, anunciado a 13 de setembro de 2017, um 
documento que define a criação da Agência de 
Cibersegurança da União Europeia (ENISA).
Outro dos aspectos importantes é o facto de 
se passar a definir que os produtos e serviços 
TIC serão certificados quanto à sua resiliência 
digital, ao mesmo tempo que promove a I&D 
nos Estados-membros. Desta forma, o fator 
humano assume um papel de destaque quando 
existir “crise”.
Gameiro Marques fez ainda referência ao facto 
de em Portugal “arrancar”, por designío do 
Conselho de Ministros, o Conselho Superior 
de Segurança do Ciberespaço, que irá fazer “a 
governação da execução da estratégia nacional 
de segurança no ciberespaço, em alinhamento 

com a União Europeia”. E concluiu a sua 
intervenção afirmando: “A melhor forma de 
estarmos protegidos é estarmos preparados; se 
nos preparamos bem, executamos, melhor.”
Com experiência enquanto membro de governo 
e no sector privado, João Vasconcelos assumiu, 
sem rodeios, que a digitalização “é fulcral para 
nós”, revelando-se “uma oportunidade histó-
rica para Portugal, um país periférico, que está 
longe dos mercados e das matérias-primas”. 
Com um tecido empresarial como o nosso, o 
digital é de “fundamental importância”, isto 
porque “um país com uma economia focada 
no digital é um país onde a localização não 
influencia”, sublinhou o orador. Na sua opinião, 
o digital está a “mudar mentalidades”, embora, 
em termos mundiais, e face à realidade, a 
Europa esteja ainda “muito atrasada”.
Para o ex-secretário de Estado, o Blockchain é 
um dos “maiores desafios do Estado” e uma 
das tecnologias do futuro, à qual se deve estar 
atento, já que desempenhará um papel impor-
tante na transformação digital. João Vascon-
celos terminou a sua intervenção afirmando 
que gostava de assistir a uma “valorização 
do fator humano, num mundo cada vez mais 
tecnológico”.
João Paulo Carvalho, administrador da Quidgest, 
iniciou a sua intervenção reiterando que o 
“software é, realmente, importante”, uma 
vez que é impossível distinguir onde acaba o 
negócio e onde começa o software: “o software 
é a alma do negócio”. Para a Quidgest – que já 
nasceu digital –, transformação digital é colocar 
o software no centro do negócio, isto porque 
“o software e o negócio devem mudar (rapida-
mente) ao mesmo ritmo”. “O software deve ser 
tão único e tão ágil quanto o negócio”, concluiu 
João Paulo Carvalho.

PAINEL 1

Transformação 
Digital dos Estados 
e das Empresas
Moderador: Sandro Mendonça

Subordinado ao tema “Transformação digital dos Estados e das empresas”, o primeiro painel teve como oradores 
André Vasconcelos, assessor do Conselho Diretivo da Agência para a Modernização Administrativa (AMA); 
António Gameiro Marques, diretor-geral do Gabinete Nacional de Segurança (GNS), João Vasconcelos, empreendedor e 
ex-secretário de Estado da Indústria; e João Paulo Carvalho, administrador da Quidgest.
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Hugo Bolé deu a conhecer, aos presentes, a sua 
visão sobre o papel dos CIO (chief information 
officers) na transformação digital, identifican-
do-os como enablers da inovação, e alertando 
para a sua nova função de “ajudar os líderes do 
negócio”. Para o diretor-geral da Redalert, as 
principais aptidões dos CIO devem ser compe-
tências de negócio, conhecimento do mercado, 
foco no cliente, orientação comercial e estraté-
gica e, obviamente, liderança.
Miguel Mira da Silva falou da revolução digital 
e de como é necessário à Europa “reagir”. Na 
opinião do orador, o futuro serão as novas 
tecnologias como online courses, peer-to-peer 
banking, carros sem condutor, self-service 
kiosks e machine learning. Perante este cenário, 
é necessário apostar na “inovação disruptiva”, 
tal como sublinhou o professor de sistemas de 
informação, que concluiu afirmando que todos 
têm de, obrigatoriamente, fazer uma “transfor-
mação digital”.

João Gonçalves abordou o desenvolvimento de 
software e a importância da inovação contínua: 
“a maior parte das grandes organizações segue 
poucas boas práticas de desenvolvimento”, 
referiu. Contudo, em sua opinião, o importante 
aqui é conseguir “mudar as pessoas”. No final 
da sua intervenção, o colaborador da Quidgest 
deixou no ar uma questão pertinente, talvez 
até mais direcionada para o seu departamento: 
“como é que, como pessoas, acompanhamos o 
ritmo cada vez maior da transformação digital?”.
A apresentação de Pedro Farinha, diretor-geral 
da ShiftLeft.Pt, incidiu sobre a importância do 
código: “sem código não se faz transformação 
digital”, sublinhou. A sua intervenção passou 
ainda pelo tema da segurança – algo tão em 
voga, atualmente. Este responsável afirmou, 
ainda, de forma assertiva que “não se faz trans-
formação digital sem software”, sublinhando 
contudo que, “quando existem softwares, 
existem também bugs”.

O último painel do dia foi subordinado ao tema “Be the business: informáticos e tecnologias na transformação digital” 
e contou com a participação de Hugo Bolé, diretor-geral da Redalert; Miguel Mira da Silva, professor de sistemas de 
informação no Instituto Superior Técnico (IST); Pedro Farinha, diretor-geral da ShiftLeft.Pt, e João Gonçalves da área de 
investigação e desenvolvimento da Quidgest.

O representante da Ordem dos Engenheiro, 
Carlos Loureiro foi o primeiro a apresentar as 
suas ideias sobre o tema e referiu que a trans-
formação digital é “um processo contínuo” em 
que apenas alguns vão ser “protagonistas”. 
Mafalda Chaves, program manager na Beta-i, 
centrou a sua apresentação no programa com 
o mesmo nome que junta startups com 
empresas, fazendo um match entre a inovação 
e o que o mercado procura e de que necessita. 
Basicamente, a proposta da empresa assenta 
em modelos de inovação aberta como solução 
para a transformação digital.
A oradora começou por identificar do que 
necessitam as empresas e entidades públicas, 
distinguindo alguns fatores como “novas 
ideias, experimentação, flexibilidade”; enquanto, 
por sua vez, as startups procuram “conheci-
mento de indústria, clientes e recursos”. Duas 
realidades que se completam perfeitamente, 
embora nem sempre seja fácil que se cruzem. 
E é este o objectivo da Beta-i.
João Dias, da AICEP, começou por referir que, 
nos últimos anos, se tem assistido a um 
“exponencial de crescimento do comércio a 
nível intenacional, de bens, serviços e fluxos 
financeiros”. Porém, como mais recentemente 
emergiu uma nova realidade – “o fluxo de 
dados de informação” –, está-se perante uma 

nova era de globalização, só que desta vez 
“digital”.
Assistimos a um “novo paradigma de globa-
lização” – muito centrado na informação e 
nas plataformas – que “abre oportunidades 
a países que não estão tão desenvolvidos 
e a empresas que não tenham uma grande 
dimensão e estrutura”, referiu João Dias, para 
quem “as novas plataformas digitais potenciam 
o comércio internacional e representam opor-
tunidade histórica para as PME, que se podem 
internacionalizar com bastante facilidade”.
O representante da AICEP indicou, também, 
que através do Plano Estratégico 2017-2019 
a sua agência quer dinamizar as exporta-
ções online de produtos portugueses, nos 
mercados internacionais, e está a trabalhar na 
sua transformação digital.
Ana Carreira Ribeiro, consultora da Quidgest, 
apresentou a estratégia da empresa para 
responder à transformação digital a que 
se assiste, assim como alguns exemplos de 
projetos internacionais de sucesso, nomeada-
mente o MyHR+ na Jamaica e a gestão do ciclo 
legislativo em El Salvador. Mas não deixou de 
identificar alguns dos principais problemas: 
“falta de talentos com as skills corretas e a 
capacidade interna das empresas em ultra-
passar a resistência à mudança”.

O terceiro painel teve início já durante a tarde e foi subordinado ao tema “A transformação digital à escala global”. 
Carlos Loureiro, vice-presidente da Ordem dos Engenheiros; João Dias, vogal executivo da Agência para o Investimento 
e Comércio Externo de Portugal (AICEP); Mafalda Chaves, program manager na Beta-i; e Ana Carreira Ribeiro, 
consultora da Quidgest, foram os oradores convidados.

PAINEL 3

Transformação 
Digital à escala 
global
Moderador: Jack Soifer

PAINEL 4

Be the business:
informáticos e 
tecnologias na 

Transformação Digital
Moderadora: Mafalda Freire
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RIGOR E CONFIDENCIALIDADE DE 
INFORMAÇÃO
ENTIDADE Estado-Maior do Exército

“Agradeço a oportunidade que nos deram de 
evoluir nestas áreas.” Tenente Coronel Duarte

A TECNOLOGIA AO SERVIÇO DA 
FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO
ENTIDADE Direção-Geral da Qualificação dos 
Trabalhadores em Funções Públicas

“Este projeto tem evoluído graças à cola-
boração e ao trabalho intenso entre os 
técnicos da Quidgest e do INA.” Natália Viseu

DESMATERIALIZAÇÃO E AGILIZAÇÃO DE 
PROCESSOS
ENTIDADE Ordem dos Engenheiros

“Quero agradecer a forma como a nossa 
parceria tem evoluído e também este 
prémio.”  Carlos Loureiro

SINGAP-ERP PARA AS ENTIDADES 
PÚBLICAS RECLASSIFICADAS
ENTIDADE Entidade Nacional para o Mercado 
de Combustíveis

“Gostaria de referir um ponto muito posi-
tivo desta pareceria com a Quidgest: 
o knowledge transfer que se sente nas 
reuniões entre os nossos analistas e os 
vossos técnicos.” José Reis

SINGAP-ERP PARA ÁREAS 
DE INVESTIGAÇÃO
ENTIDADE Instituto Nacional de Investigação 
Agrária e Veterinária

“O trabalho em conjunto com a Quidgest 
permite-nos trazer a inovação para dentro 
da nossa casa. Este será um processo com 
sucesso garantido.” Hélder Barreto

SINGAP-ERP PARA O ENSINO SUPERIOR
ENTIDADE Universidade Nova de Lisboa

“A Fundação está com grande expectativa 
de que este seja um processo de sucesso 
e tenhamos um ERP com informação 
fiável.” Ana Rita Marante

SISTEMAS QUE PROMOVEM A INCLUSÃO 
E A SOLIDARIEDADE
ENTIDADE Fundação D. Pedro IV

“Muito obrigada à Quidgest por ajudar 
uma instituição com 183 anos a ser 
atual.” Nuno Machado

AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO PARA 
UMA EFICIENTE MODERNIZAÇÃO DA 
SAÚDE PÚBLICA EM PORTUGAL
ENTIDADE Inspeção-Geral das Atividades em 
Saúde

“Este prémio marca um avanço da Inspeção-
-Geral das Atividades em Saúde em relação 
à sua antecessora, os serviços de assistência 
social.”  Maria do Rosário Raposo

BUSINESS PROCESS OUTSOURCING
ENTIDADE Sã Vida, SA

“O meu agradecimento à Quidgest pelo 
desenvolvimento de uma solução Business 
Process Outsourcing.” Filipe Samarra

PRÉMIOS CO-INOVAÇÃO 2017

NOVA GESTÃO PÚBLICA – SNC-AP SINGAP
A SNC|AP Quidgest é a nova solução SINGAP que 
responde às exigências do Sistema de Norma-
lização Contabilística para as Administrações 
Públicas. Esta solução permite uma rápida 
transição para o novo sistema normativo conta-
bilístico do setor público, garantindo o cumpri-
mento rigoroso de todas as suas regras, nas 
mais diversas áreas de intervenção: financeira, 
patrimonial e de recursos humanos. O novo 
enquadramento legislativo constitui-se como 
um desafio tecnológico para as organizações, 
resultando a implementação do SNC|AP Quidgest 
numa transição eficaz para os princípios de 
homogeneidade e convergência com as normas 
internacionais (IAS/IFRS) em vigor.

DESMATERIALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE 
NEGÓCIO
Beatriz Bagoin Guimarães apresentou, neste 
workshop, alguns sistemas desenvolvidos 
para clientes com o objetivo de desmaterializar 
e agilizar os seus processos de negócio. Entre 
outros, foram apresentados os casos do Portal 
de Credenciação da CASES e da Gestão de 
Processos de Peritagem da NAOS.

SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE DADOS - GDPR
Os objetivos gerais deste workshop passaram 
pelo enquadramento estratégico do Regula-
mento Geral de Proteção de Dados, incluindo 
a descrição sucinta de algumas das suas prin-
cipais características, e pela apresentação do 
Sistema de Gestão de Proteção de Dados da 
Quidgest.

OS RISCOS DO SECTOR FINANCEIRO NA ERA 
DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL (REGTECH)
A era da transformação digital deu aos consumi-
dores a oportunidade de terem mais produtos 
a preços cada vez menores e através de um 
modo cada vez mais acessível. No entanto, a 
introdução de novas tecnologias em qualquer 
organização traz riscos acrescentados, uma 
vez que a torna mais exposta. Cada vez mais 
assistimos a notícias sobre roubos de dados ou 
ataques informáticos. Neste workshop, foram 
analisados alguns dos riscos e desafios da trans-
formação digital. Foram também propostas 
algumas medidas para facilitar esta transição 
nas instituições financeiras.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE 
ASSOCIADOS
Nos dias que correm, a gestão de informação é, 
sem dúvida, um processo determinante para o 
bom desempenho de qualquer organismo e o 
reflexo direto da sua gestão interna. O Sistema 
Integrado de Gestão de Associados da Quid-
gest vem aproximar as organizações dos seus 
membros, através de um atendimento rápido, 
eficaz, personalizado e de qualidade. Preten-
de-se, com a implementação desta plataforma, 
a desmaterialização da relação com o membro 
para que um conjunto de pedidos e a receção 
de documentos pelos serviços esteja disponível 
on-line. O conjunto de funcionalidades dispo-
nibilizadas, a facilidade com que os dirigentes, 
colaboradores e membros tiram partido destas 
e a flexibilidade subjacente ao sistema irão 
garantir as futuras estratégias de desenvolvi-
mento das organizações.

Paralelamente aos quatro painéis, decorreram, como habitualmente, workshops temáticos. Estiveram à disposição dos 
presentes debates sobre Nova Gestão Pública – SINGAP SNC-AP, Desmaterialização de Processos de Negócio, Segurança e 
Proteção de Dados – GDPR, os riscos do setor financeiro na era da transformação digital (RegTech) e Sistema Integrado de 
Gestão de Associados.

WORKSHOPS

Este dia de partilha e transmissão de conhecimento não poderia terminar sem a atribuição dos Prémios Co-inovação aos 
clientes que mais contribuíram para o processo de inovação e melhoria contínua das suas soluções tecnológicas. 
Assim, foram atribuídas as seguintes distinções:

Da esquerda para a 
direita Carlos Loureiro da 
Ordem dos Engenheiros, 
Filipe Samarra da Sã 
Vida, Nuno Machado da 
Fundação D. Pedro IV,
Cristina Marinhas da 
Quidgest, José Reis da 
Entidade Nacional para o 
Mercado de Combustíveis, 
Tenente Coronel Duarte 
do Estado-Maior do 
Exército, Ana Rita 
Marante da Universidade 
Nova de Lisboa,
Hélder Barreto do 
Instituto Nacional de 
Investigação Agrária e 
Veterinária, Maria do 
Rosário Raposo da 
Inspeção-Geral das Ativi-
dades em Saúde, Joana 
Barroso e Hugo Miguel 
Ribeiro da Quidgest.
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A transformação digital e a sua ligação ao elemento 
humano são temáticas que a fascinam?
Em que medida?
Fascinam-me muito. O futuro é sempre um imenso 
desafio, perceber do que somos capazes, para onde vamos 
enquanto sociedade e quais aos obstáculos que conse-
guimos ultrapassar é extraordinário. E perceber que o 
homem tem sempre influência, tem sempre um contributo 
e que tudo está ao nosso alcance é desafiante. É todo um 
potencial, quase inesgotável, que está ao nosso alcance. 

Enquanto jornalista, qual a importância, para si, da 
educação na transformação digital a que atualmente 
assistimos?
A educação nesta área é fundamental. A 4.ª revolução 
industrial é feita de pessoas, para pessoas. As pessoas estão 
no centro de tudo, mas tem de ser formadas, dotadas das 
melhores ferramentas para que sejam capazes de inovar e 
aproveitar todas as potencialidades que a tecnologia oferece. 
Caso contrário, corremos o risco de aproveitar apenas parte 
do potencial desta revolução e seria uma imensa pena. 

Na sua perspetiva, a educação é a chave para o futuro da 
era da digitalização?
A educação é a chave para tudo, acho eu. Mas a verdade é 
que podemos ter os sistemas mais sofisticados, mais avan-
çados e se não soubermos trabalhar com eles... nada feito. 
Se não percebermos quais as mais-valias das máquinas no 
nosso dia a dia, no aproveitar das nossas melhores valências, 
para ficarem ao serviço de outra tarefa que, apenas pode 
ser executada por humanos... É apenas a educação, a base 
da sociedade, no fundo, que pode tomar às rédeas desta 
ação. 
 
Considera que as organizações estão a acompanhar a 
evolução e o ritmo da transformação digital?
Acho que a indústria está a acompanhar muito e a tirar 
muito partido desta transformação. Continua a fabricar 
automóveis, mas já não é tudo feito pelo homem e ainda 
bem, há tarefas muito difíceis. A economia reinventou-se, 
as pessoas continuam a comprar, mas agora fazem-no 
à distância, continuam a viajar, mas agora já não vão as 
agências escolher o destino nem o hotel. Continuamos 
a andar de táxi, mas já temos aplicações para chamar os 
automóveis. 
No sentido geral acho que há um enorme aproveitamento, 
mas ainda há espaço para crescer muito mais, com negócios 
mais específicos e ofertas cada vez mais exclusivas. 
 

Qual o grau real de transformação que a era digital vai 
trazer para o funcionamento das empresas e, consequen-
temente, para o quotidiano em geral?
No futuro, e já no presente também, as empresas vão 
tratar de tudo à distância. Dou um exemplo: nas reuniões 
de edição, na estação de televisão onde trabalho, há ligações 
diárias por skype com as restantes delegações. Assim, 
estamos todos a par de tudo. Vai tudo estar ainda mais 
conectado, sabemos de tudo, em tempo real, no instante 
em que está a acontecer... E melhor, podemos partilhá-lo.  
Há pessoas com quem resolvo assuntos por e-mail em 
qualquer lugar, bases de dados, contactos, à distância 
de um click. Tudo será mais facilitado se os mecanismos 
adotados forem semelhantes e todas as pessoas cres-
cerem juntas. Lá está... as pessoas é que fazem a diferença. 
 
Como está o homem a lidar com as incertezas geradas 
por esta mudança acelerada?
O homem está assustado, apreensivo porque acha que não 
vai conseguir acompanhar a rapidez com que tudo está a 
acontecer. Mais, tem receio que as máquinas venham 
ocupar o seu lugar. E vêm, para o deixar livre para fazer 
aquilo em que é realmente bom e eficaz. As máquinas 
executam. Os homens é que as mandam executar. É preciso 
ter calma, mas ao mesmo tempo perceber qual o caminho: 
a tecnologia não pode ser usada para fins maquiavélicos, 
tem de ser usada para o progresso e bem da sociedade. É 
isso que está na mão do homem. 

De que ferramentas necessitam os centros e escolas 
de formação para se adequarem a esta transformação 
digital?
Precisam de conhecimento, essencialmente, de pessoas 
que sabem e que podem fazer a diferença. E depois... de 
investimento. Nada acontece se não houver investimento. 
E é preciso estar atento, fazer bem, mas depressa. 

Face à transformação digital, a que assistimos, como será, 
na sua opinião, o trabalho no futuro, nomeadamente na 
sua área de atuação?
Na minha, área vamos ficar a ganhar com esta transfor-
mação. Já hoje muito do meu trabalho durante o programa 
que apresento (de segunda a sexta-feira, das 06h30 às 
10h00) tem uma grande vertente digital: o sistema de 
trânsito em tempo real, comandado por mim; a interação 
com o público, nas redes sociais; o constante acompanha-
mento das notícias em todo o mundo. O mundo, para mim, 
está sempre ao meu lado, ali no tablet, no computador, no 
Facebook, nos sites internacionais.
É muito fácil até alguém que está fora enviar qualquer 
dado (foto, vídeo) e isso dar noticia. Já aconteceu e acon-
tece constantemente. E que bom que é poder informar as 
pessoas cada vez melhor, com mais rigor na informação 
porque quem está no local sabe do que se trata, mais 
rápido; poder melhorar a vida de quem nos acompanha, 
mais que não seja porque há proximidade e conseguem 
ouvir o meu “06h30, bom dia. Seja bem-vindo ao Diário 
da Manhã” no seu telefone quando já saíram e casa e vão 
para mais um dia de trabalho. Isso não tem preço. 
 
Que balanço faz da sua participação, como moderadora, 
no Q-Day Conference 2017, promovido pela Quidgest?
Faço um balanço absolutamente positivo, muito gratificante 
para mim e para a minha visão da tecnologia, uma vez que 
não conheço todas as empresas nem os avanços que estão 
a acontecer, de modo geral, em Portugal. 

Esta participação mudou, de alguma forma, a sua visão 
relativamente a esta temática?
Como disse na resposta anterior, não conheço todas as 
empresas que operam em Portugal, nem tão pouco o 
trabalho que desenvolvem nas mais diversas áreas. Por isso, 
esta participação foi muito rica para estar mais próxima 
da realidade e perceber que os empresários portugueses 
estão conscientes do futuro e dos seus desafios. 
Depois do Q-Day fiquei certa de que estamos a caminhar 
bem e juntos, rumo ao futuro. Não há como voltar atrás.  

Qual a relevância e impacto que este tipo de evento tem, 
na sociedade em geral, e em particular, nas empresas e 
stakeholders?
Tem uma importância extrema. As empresas e as pessoas 
trocam experiências e, quiçá, oportunidades de negócio 
surgem deste encontro. Se não surgir, naturalmente, o 
tempo não foi em vão: há conhecimento, há partilha de 
experiências, há contactos que se estabelecem. Mais do 
que avançar para o futuro é preciso, na minha perspetiva, 
não esquecer que ninguém caminha sozinho e que no 
tecido empresarial português a união de valências faz cada 
vez mais sentido, com vista ao crescimento. 

“A tecnologia tem de ser usada para
o progresso e bem da sociedade. 
É isso que está na mão do homem”

“A 4.ª revolução industrial 
é feita de pessoas, para 
pessoas”

Licenciada em jornalismo e comunicação e 
doutoranda em Ciência Política, Patrícia Matos 
é jornalista da TVI e entra, diariamente, na casa 
dos portugueses com o programa de informação 
Diário da Manhã. 
No seu percurso profissional e académico, 
muito ligado à educação e às tecnologias, tem 
desenvolvido trabalhos na área de comunicação 
política e 4.ª revolução industrial. É autora do 
blogue deveserdemim.com. Patrícia Matos foi 
convidada para moderadora de um dos debates 
do Q-Day Conference 2017 cujo tema foi “O 
ano da transformação digital”. 
Nesta entrevista, quisemos ficar a saber um 
pouco mais sobre a sua visão acerca destas 
temáticas. 



A Quidgest atua no sector da banca como fornecedor de ferramentas que apoiam as instituições 
bancárias e financeiras nas suas obrigações legais de reporting.
As Financial Solutions da Quidgest estão preparadas para responder a todos os diferentes requisitos 
impostos pelas autoridades regulatórias, oferecendo, aos seus clientes, ferramentas flexíveis e 
intuitivas.
Preparámos várias soluções que simplificam todo o processo regulatório e garantem uma maior 
rapidez e eficiência dos processos e serviços:

 AnaCredit;
 Anti-Money Laudering;
 Banking Regulatory Reporting – BRR;
 CRS;
 FATCA;
 Gestão de Modelos e Avaliação de Ativos;
 Gestão de Participações;
 Q2Solvency;
 QScoring;
 Simuladores.
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As soluções desenvolvidas com o Genio são 
adequadas ao propósito determinado, de 
acordo com as especificações, estratégias, 
procedimentos e padrões internacionais. Ao 
mesmo tempo, é possível incorporar facilmente 
novos recursos ao longo do tempo. Graças a 
uma prototipagem rápida, interatividade, ciclos 
muito curtos (de horas, não meses), constante 
interação com o cliente, integração de ideias e 
perspetivas de clientes e uma resposta rápida 
às mudanças.
Neste contexto de mudança, as Financial Solutions 
da Quidgest apoiam as instituições na reformu-
lação de estratégias e na implementação de 
novas ideias, tecnologias e processos, fatores 
decisivos para atingir melhores resultados.
Para ficar a conhecer um pouco melhor cada 
uma das nossas soluções faça já download do 
nosso catálogo.

De entre as principais vantagens destas soluções, 
destaque para:
 Participação ativa no processo de 

desenvolvimento das soluções, o que gera 
vantagem competitiva e garante flexibilidade
e rapidez na implementação dos projetos;

 Antecipação das alterações da legislação 
portuguesa e internacional, imprimindo rigor 
e confiança;

 Maior rapidez e margem de erro reduzida, 
graças à inovadora plataforma Genio, 
responsável por 98% do código gerado.

Financial
Solutions

Na Quidgest compreendemos os grandes desafios que se 
colocam, tanto ao nível do mercado financeiro como no contexto 
do ambiente regulatório, como é o caso dos significativos 
desenvolvimentos regulamentares ou dos elevados custos 
de compliance. Por isso, disponibilizamos várias soluções 
ágeis que simplificam todo o processo regulatório e garantem 
uma maior rapidez e eficiência dos processos e serviços. 
Falamos das Financial Solutions by Quidgest.

“QuidCRS responde à regulação
Common Reporting Standard (CRS) 

para a prevenção de fraude e evasão 
fiscal, dentro dos membros da OECD.”

“FACTA Quidgest
garante um 
rastreamento 
minucioso e relatórios 
adequados ao
“Internal Revenue 
Service” (IRS) dos 
EUA”

“Quid AML, a solução 
que apoia as equipas 
de Compliance na 
Prevenção do 
Branqueamento de 
Capitais e 
Financiamento ao 
Terrorismo”

“O AnaCredit Quidgest permite
responder à regulação Analytical 
Credit Dataset do Banco Central
Europeu, agregando informação 
distinta e dispersa criando o relatório 
regulamentar AnaCredit”



quidnews#2436

#SOLUÇÕES EM DESTAQUE

quidnews#24 37

Para além da dinâmica própria da evolução 
social e económica, exige-se à Administração, 
na constante prossecução do interesse público, 
uma permanente adaptação à evolução 
contínua e profunda das tecnologias, de modo 
a dar garantias dos melhores resultados ao nível 
da eficiência, da eficácia e de todos os valores 
especialmente relevantes no sector público – 
transparência, legalidade, legitimidade, serviço 
público e enquadramento positivo da dinâmica 
da sociedade civil.
Com a preocupação de considerar 
todos estes desafios, a Quidgest 
desenvolveu, de raiz, um ERP específico 
para a Administração Pública portuguesa: 
o SINGAP – Sistema Integrado para a 
Nova Gestão da Administração Pública. 
Este é o único ERP do mercado, no 
seu segmento, disponível em browser 
standard e todo o tipo de dispositivos 
móveis. 
O SINGAP da Quidgest é um sistema integrado 
cujos subsistemas funcionam de forma articu-
lada e modular, combinando os componentes 
de maior relevo para uma correta gestão de 
cada organismo. Para além da gestão finan-
ceira, patrimonial, de recursos humanos e de 
projetos, o SINGAP permite a possibilidade 
futura de extensão nativa para módulos de 

gestão documental, gestão académica ou quais-
quer outros, através de desenvolvimento ou de 
integração com módulos da Quidgest ou de 
terceiros.
O SINGAP é mais do que um simples produto de 
software – é uma solução global de gestão. Os 
benefícios e a eficiência do sistema residem na 
facilidade de integração de todos os módulos. 
Ao contrário de outros sistemas, o SINGAP 
combina os processos de cariz administrativo 
com as cadeias de funções e os circuitos opera-
cionais próprios de cada organismo, aumen-
tando assim o grau de flexibilidade e de aber-
tura do sistema, permitindo-lhe adaptar-se à 
multiplicidade de estruturas organizacionais e 
aos diferentes níveis de autonomia e descentra-
lização dos organismos.
Tendo em conta o funcionamento específico 
das instituições públicas, a sua forma de gestão 
e as suas vias de atuação junto da sociedade, o 
SINGAP, baseando-se nas mais recentes tecno-
logias, promove o constante acompanhamento 
das mudanças económicas e sociais ocorridas 
na envolvente, bem como a sua evolução para 
modernas instituições de serviço público.
O SINGAP está preparado, desde o início de 
2016, e foi, provavelmente, a primeira solução 
a responder aos requisitos do novo Sistema de 
Normalização Contabilística para Administra-
ções Públicas, SNC-AP.

O novo Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR/RGPD), aprovado em 
maio de 2016, impõe que as organizações procedam a todos os ajustamentos 
necessários ao cumprimento das disposições previstas no mesmo.

GDPR Quidgest
Solução de Gestão de Dados Pessoais

Esta diretiva, com a consagração de novos 
direitos e obrigações, irá afetar, diretamente, a 
atividade de diferentes organizações cuja ação 
implica a permanente recolha e tratamento de 
dados pessoais. Todos esses dados passam 
agora a estar sujeitos a um apertado regime, 
nomeadamente no que se refere ao consen-
timento à sua retenção e utilização, que, para 
além de expresso, tem de ser livre e esclarecido. 
Neste contexto de mudança, a Quidgest criou 
um departamento 100% dedicado a Data Pro-
tection e está disponível para apoiar as empre-
sas e entidades a abraçarem este novo desafio 
que constitui o GDPR.
A solução inovadora e integrada de Gestão de 
Dados Pessoais (SGDP) desenvolvida pela tec-
nológica portuguesa engloba quatro interfaces: 
Gestão de Proteção de Dados (para o encarrega-
do de proteção de dados), Gestão do Titular de 
Dados (para a organização interagir com os ti-
tulares de dados), o Portal do Titular de Dados 
(para interação dos titulares dos dados com a 
organização) e o Portal do Fornecedor (para veri-
ficação de conformidade com os fornecedores). 
Na solução integrada, que se assume como uma 
ferramenta de trabalho indispensável para o 
Data Protection Officer, estão registadas todas 
as bases de dados da organização, bem como 
todos os tratamentos efetuados sobre as bases 
de dados; estão também identificados e classifi-
cados todos os dados utilizados na organização; 

estão avaliados os riscos e os impactos dos ris-
cos de segurança de informação; são mantidos 
e geridos todos os consentimentos explícitos 
dos titulares dos dados; estão documentadas 
todas as formas de cifrar e salvaguardar a con-
fidencialidade de dados pessoais e de dados 
sensíveis; são mantidas todas as evidências 
contratuais e de procedimentos requeridas pelo 
regulamento; são geridas e guardadas todas as 
interações com os titulares dos dados; e são de-
finidos os procedimentos a seguir na organiza-
ção, relativamente a um pedido de um titular 
de dados, em relação a um eventual incidente de 
segurança, bem como face a uma auditoria ou 
a uma solicitação da autoridade de controlo. 
É ainda avaliada a conformidade dos fornece-
dores com o regulamento; e é determinado o 
estado de maturidade da organização face à 
implementação do GDPR.

Sistema Integrado para a Nova Gestão da Administração Pública
Os organismos públicos em Portugal enfrentam, atualmente, os exigentes desafios 
de uma redefinição dos seus modos de atuação e das suas responsabilidades. 
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CITE: Portal das Entidades 
Financiadoras

Composto por um/a representante do minis-
tério-, com atribuições na área do emprego-, 
que preside; um/a representante do ministério 
com atribuições na área da igualdade; um/a 
representante do ministério com atribuições na 
área da Administração Pública; um/a represen-
tante do ministério com atribuições na área da 
solidariedade e da segurança social; dois/duas 
representantes de cada uma das associações 
sindicais com assento na Comissão Permanente 

de Concertação Social (dois da CGTP-IN e dois 
da UGT) e um/uma representante de cada 
uma das associações patronais com assento na 
Comissão Permanente de Concertação Social 
(um da CCP, um da CIP, um da CAP e um da CTP), 
a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no 
Emprego é o mecanismo nacional que pretende 
garantir a igualdade e não discriminação entre 
homens e mulheres no trabalho, no emprego e 
na formação profissional.

“A Quidgest revelou, ao longo de todo o projeto, 
uma boa capacidade de resposta às necessidades 

colocadas, bem como um bom entendimento do 
que se pretendia realizar.”

Joana Gíria
Presidente da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego

O desenvolvimento do Portal das Entidades 
Financiadoras, em 2016, nasceu de uma neces-
sidade identificada pela CITE, que se concretizou 
na criação de um sistema on-line que viesse 
permitir, de forma expedita, consultar os 
registos relativos à condenação judicial de 
organizações, por violação dos direitos de 
trabalhadoras grávidas, puérperas e lactantes.  
O procedimento é indispensável, no âmbito da 
prevenção de concessão de financiamentos, a 
organizações que não cumpram a legislação 
em vigor, sobre a matéria da igualdade e não 
discriminação.

Depois de identificadas as necessidades, a 
solução passou pelo desenvolvimento de um 
portal web, de nova geração, acessível a partir 
de qualquer computador pessoal, tablet ou 
smartphone, seguro e de fácil utilização, para 
consulta e carregamento de dados. 
O processo de aquisição da solução foi reali-
zado, por consulta ao mercado, cumprindo 
as normas legais previstas para a contratação 
pública, tendo por referência outras organiza-
ções que levaram a cabo projetos similares de 
desenvolvimento e implementação de solu-
ções para gestão de processos específicos de 
negócio através da Quidgest.

Depois da primeira fase de implementação da 
plataforma foi possível confirmar melhorias, a 
nível da partilha da motorização e da comuni-
cação de informação interna na CITE; entre os 
serviços da Comissão e as diversas entidades 
que com a mesma interagem. As melhorias 
devem-se, essencialmente, ao recurso a uma 
base de dados única; à eliminação de infor-
mação paralela e à notificação automática da 
totalidade de intervenientes no processo.
É ainda de referir que a produtividade média 
dos/das técnicos/as da CITE envolvidos/as no 
processo aumentou, por via da simplificação 
do processamento da informação resultante 
de acrescida velocidade na execução das 
operações e da redução de erros por meio 
dos mecanismos de validação e preenchi-
mento automático.

O DESAFIO

A SOLUÇÃO

OS RESULTADOSA Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego é um órgão colegial, 
tripartido e equilátero, que tem como atribuições principais: a igualdade e a não 
discriminação entre mulheres e homens no mundo laboral; a proteção na paren-
talidade; bem como a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal.

É possível estimar 
uma redução de 
custos operacionais, 
superior em 50%, 
face ao período 
anterior à 
implementação do 
sistema.
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#MULTILATERAIS

O IMVF, em parceria com o Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (UNICEF) e a Entraide 
Médicale Internationale (EMI), contando com 
o financiamento da União Europeia e o apoio 
do Camões, I.P., está a implementar, na Guiné-
-Bissau, o Programa Integrado para a Redução 
da Mortalidade Materna e Infantil (PIMI II). Este 
projeto tem como principal objetivo contri-
buir para a redução da mortalidade materna, 
neonatal e infantojuvenil na Guiné-Bissau e, 
em particular, para alcançar as metas traçadas 
nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS).
A ação tem como beneficiários diretos 266.189 
crianças, até aos cinco anos de idade, e 344.479 
mulheres em idade fértil, na totalidade das 

regiões sanitárias de Guiné-Bissau. Beneficia, 
ainda, cerca de 950 profissionais de saúde 
afetos às 117 áreas sanitárias.
Neste cenário, o recurso a medicamentos e 
consumíveis torna-se essencial para tratar e 
controlar as doenças que atingem, com tanta 
gravidade, estas duas camadas populacionais. 
De modo a registar e manter o controlo de todo 
o stock, torna-se imprescindível a existência 
de uma solução de gestão que permita gerir 
todos os medicamentos e consumíveis, desde 
que estes saem dos fornecedores até à sua 
distribuição nos centros de saúde e hospitais 
guineenses.
É neste sentido que caminha o Sistema de 
Gestão de Stock desenvolvido pela Quidgest. 

Instituto Marquês 
de Valle Flôr
redução da mortalidade 
materna e infantil
O IMVF – Instituto Marquês de Valle Flôr é uma organização não-governamental 
para o desenvolvimento (ONGD) que tem como propósito a promoção da dignidade 
humana, agir para melhorar as condições de vida das populações mais vulnerá-
veis e contribuir para tornar o planeta mais sustentável, garantindo as condições 
de vida das gerações presentes e futuras.

Uma vez que automatiza, totalmente, o 
controlo dos medicamentos e consumíveis e 
contribui para uma permanente atualização de 
stock, esta solução permite atingir um enorme 
ganho de eficiência. Por outro lado, apresenta 
a grande vantagem de ter sido construída de 
acordo com as necessidades apresentadas 
pelo Instituto Marquês de Valle Flôr e de poder 
ser permanentemente atualizada.
Apresentando uma interface user friendly e 
intuitiva, o sistema é também de fácil insta-
lação, configuração e manutenção. De entre 
as suas principais vantagens, destaque para:
Redução dos custos - introdução, 

tratamento e processamento automáticos 
da informação, sem necessidade de dupli-
cação de documentos, acompanhada da 
respetiva redução de custos com consumí-
veis;

Proteção física dos documentos originais
 – ao circularem em formato eletrónico, 
diminui-se o manuseamento dos suportes 
físicos, evitando-se a sua degradação;

Pesquisa e disponibilização rápida da 
informação - o motor de busca permite 
encontrar, de forma rápida, informações 
acerca dos artigos, as suas características e 
movimentações;

Atualização constante da informação 
disponível – atualização in-real-time do 
registo, arquivo e tramitação de stock e 
movimentações;

Maior segurança - o acesso aos documentos
e processos é limitado, variando consoante 
o perfil do utilizador e mediante a intro-
dução de uma palavra-chave, o que facilita 
o controlo de acessos;

Melhoria dos fluxos de trabalho 
– tratamento de processos com maior 

celeridade e controlo na circulação para 
tomadas de decisão, o que aumenta a 
produtividade e origina significativas 
melhorias na gestão de recursos;

Gestão mais eficiente – perceção correta 
e atualizada, por meio de indicadores de 
gestão, do trabalho efetuado pelo organismo;

Qualidade dos serviços prestados 
– ao promover um melhor desempenho de 
toda a organização, o controlo de prazos 
e a disponibilização da informação, este 
sistema incrementa a qualidade do projeto 
no local;

Capacidade de integração – todos 
os módulos do sistema podem ser inte-
grados com as restantes soluções da Quidgest, 
permitindo a partilha de informação e a 
homogeneização de procedimentos em 

futuros projetos.

A Quidgest apoia a cooperação 
internacional e acredita que o 
desenvolvimento de software 
desempenha um papel construtivo 
no desenvolvimento internacional. 
Assim, através da construção de 
redes sustentáveis com países em 
desenvolvimento, empresas locais e 
instituições de I&D, é possível, 
recorrendo à sua inovadora 
engenharia de software de gestão, 
gerar valor nessas economias.



A Quidgest disponibiliza apoio aos seus 
parceiros dos níveis mais elevados através de:
Formação em GDPR Quidgest (utilizadores,
    administradores de sistemas e formadores);
Plataforma eletrónica para registo de leads
    e distribuição de materiais;
Simuladores de retorno do investimento
   (ROI);
Manuais interativos;
Campanhas de divulgação e marketing;
Battlecards face a propostas alternativas  
   (concorrência, Excel, registo em papel);
GDPR talks – conferências sobre a temática
    GDPR;
Documentação de marketing;
Estudo de casos práticos de aplicação do
    GDPR;
Divulgação de casos de sucesso e promoção
      da marca dos parceiros em revistas, eventos,
      redes sociais (LinkedIn), press releases, 
    marketing digital;
Participação dos parceiros como oradores 
    em eventos Quidgest;
Atribuição de leads, seguindo uma lógica

de especialização sectorial ou geográfica 
comprovada.

A entrada no programa de parceiros GDPR 
da Quidgest (níveis Gold e Blockchain) está 
sujeita a um investimento inicial na formação 
e certificação de cada colaborador.
Os parceiros GDPR Quidgest podem comer-
cializar a solução GDPR, mas podem igual-
mente integrá-la num package de prestação 
de serviços DPO (Data Protection Officer) aos 
seus clientes.
Os parceiros dos níveis mais elevados (Gold 
e Blockchain) podem utilizar a Solução de 
Proteção de Dados a nível interno (NFR – Not 
for Resale), o que lhes permite ganhar compe-
tências e assegurar a sua própria conformi-
dade com o GDPR.
Em ambos os casos, os parceiros GDPR Quid-
gest beneficiam de condições preferenciais, 
estabelecidas especificamente para o efeito.
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Pode ter acesso a esta revista em formato digital 
e às edições anteriores em: www.quidgest.pt/quidnews

Quidgest

Quidgest

Quidgest

Subscreva o canal Quidgest
Aceda a todos os nossos conteúdos mul�média. 
Fique a par dos nossos eventos. 
Veja demonstrações dos nossos produtos e soluções.h�ps://goo.gl/sq91SQ

Siga-nos

#PARCERIAS

A Quidgest acredita em boas parcerias, por 
isso desenvolveu um programa que pretende 
alargar o seu número e variedade. O número 
de parceiros GDPR (General Data Protection 
Regulation) da Quidgest será sempre limitado 
e distribui-se por três níveis distintos: Silver, 
Gold e Blockchain.

VANTAGENS DA PARCERIA
Confiança, proximidade e 

conhecimento dos processos 
internos das organizações;

Vantagens comerciais no âmbito
das associações e segmentos 
empresariais específicos
(layers de gestão);

DPO Outsourcing;
Maior capacidade de contacto 

com a Quidgest.



Quidgest Timor-Leste:
Timor Plaza, CBD2, Unit 403-404
Comoro | Díli | Timor-Leste
tel. (+670) 76 82 47 19
       (+670) 77 45 64 29

Geral: quidgest@quidgest.com
Comercial: solu�ons@quidgest.com
Marke�ng: marke�ng@quidgest.com

Quidgest Portugal:
R. Viriato,  7 – 4.º 
1050-233 Lisboa | Portugal 
tel. (+351) 213 870 563

Quidgest Alemanha:
Konrad-Zuse-Platz, 8
81829 München | Germany
tel. (+49) 89 20 70 42 850

Quidgest Moçambique: 
R. John Issa, n.º 260
Maputo | Moçambique 
tel. (+258) 21 30 37 32

www.quidgest.com

Quidgest

Quidgest

Quidgest


