#GESTÃO FINANCEIRA

Uma nova
Gestão Pública

O SINGAP SNC|AP Quidgest é uma nova solução de Gestão Pública que
responde às exigências do Sistema de Normalização Contabilís�ca para as
Administrações Públicas*. Esta solução permite uma mais rápida transição
para o novo sistema norma�vo contabilís�co do sector público, garan�ndo o
cumprimento, o rigor e a transparência na aplicação de todas as regras do novo
quadro contabilís�co do SNC-AP, proporcionando maior homogeneidade
e convergência com as normas internacionais (IPSAS).
(*) SNC-AP – Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de Setembro

O SINGAP SNC|AP Quidgest é a evolução do SINGAP,
incorporando todo o modelo, requisitos, normas, relatórios
e regras de negócio e contabilísticas do novo referencial
contabilístico SNC-AP.
O SINGAP é desenvolvido em Genio (plataforma inovadora e
ágil de geração de software) e suporta as mais recentes
tecnologias de mobilidade, de web e de cloud.
O SINGAP respondeu com grande sucesso, às grandes
transições da gestão financeira pública:
- RAFE
- POCP, desde 1997
- Integração circular 1369
- LCPA
- CIBE
- Implementação SNC em entidades públicas como
Autoridade da Concorrência.

VANTAGENS
 Cumprimento de toda a legislação aplicável à obtenção de
informação contabilística e financeira definida no Decreto-Lei
n.º 192/2015 (SNC-AP), bem como, nas circulares e normas da
DGO, ou do Tribunal de Contas;
 Cumprimento integral das Normas de Contabilidade Pública;
 Integração dos subsistemas de contabilidade orçamental,
financeira e de gestão;
 Cumprimento da LCPA – Lei dos Compromissos e Pagamentos
em Atraso;
 Monitorização, visualização e análise da informação crítica, de
modo a sustentar a tomada de decisão;
 Automatização do registo e do lançamento contabilístico –
maior produtividade, associação inequívoca de cada movimento
contabilístico a uma operação, validação célere de fecho de
exercício;
 Consolidação e integração de Contas;
 Disponibilização de informação fidedigna, coerente, sintetizada
de acordo com os objetivos traçados e apresentada igualmente
sob a forma dos relatórios de gestão pretendidos;
 Rapidez, eficiência e eficácia na resposta às obrigações e
alterações legais e fiscais
 Robustez e solidez no tratamento da informação financeira
 Desmaterialização, automatização e uniformização de procedimentos e processos de negócio
 Maior mobilidade no acesso à informação;
 Elevada extensibilidade, flexibilidade e interoperabilidade,
garantindo o acesso fluente da informação entre as diversas
áreas de negócio;
 Licenciamento ilimitado (em n.º de utilizadores) e perpétuo –
custo de manutenção anual de licenças de € 0,00;

Contacte-nos!

www.quidgest.com | solu�ons@quidgest.com
SINGAP SNC|AP Quidgest incorpora as seguintes áreas de
negócio: gestão orçamental e financeira; controlo de gestão,
gestão faturação, gestão tesouraria, home banking, preparação
orçamento, prestação de contas, gestão de projetos financeiros
e investimento.

Numa visão de parceria estratégica,
a Quidgest acompanha os projetos piloto das
entidades FRI – Fundo das Relações Internacionais e
IPAC – Instituto Português de Acreditação, na
conversão e no reporte com base no novo referencial
contabilístico.

REFERÊNCIAS

Rubricas agregadoras PDA

Contas centrais SNC-AP

A solução SNC|AP Quidgest automatiza de uma
forma inteligente a conversão de referenciais
contabilísticos POCP incluindo, POCE, POCMS e
POCAL) para SNC-AP.
Esta automatização de procedimentos e registos
contabilísticos facilita o trabalho, evita duplicações,
reduz custos, tempos e recursos na execução das
tarefas diárias de cada organismo, bem como na
validação da informação contabilística e ﬁnanceira
consolidada.

Correspondência POCP/SNC-AP

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

Tecnológica portuguesa líder em soluções inovadoras
de gestão pública, estrategicamente centradas no
cliente ﬁnal.
Quer ser parceiro da Quidgest?

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

Timor-Leste
Timor Plaza – CBD2,
Unidades 403-404, Díli
Tel. (+670) 76 82 47 19

Alemanha
Konrad-Zuse-Platz 8
81829 München
tel. (+49) 89 20 70 42 850

Marrocos
Contours Bouskoura
20180 Casablanca
Tel. (+212) 607 27 17 17

