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A Universidade de Lisboa

(ULisboa) resulta da fusão das

anteriores Universidade de Lis-

boa e Universidade Técnica

de Lisboa, bem como do Estádio Univer-

sitário de Lisboa, integrando as respecti-

vas unidades orgânicas e conservando a to-

talidade das atribuições, competências, di-

reitos e obrigações existentes à data da

fusão.

Para responder de forma mais ágil e efi-

ciente às necessidades das diferentes facul-

dades que a compõem, a ULisboa viu-se

confrontada com a necessidade de imple-
mentar uma solução de gestão que, além

de ser transversal a toda a organização,

permitisse optimizar os seus processos

e aumentar a eficácia na prestação de ser-

viços.
Desta forma, a instituição decidiu substi-

tuir a solução financeira multinacional que

tinha. A nova solução teria de apresentar

uma maior adequação à nova realidade da

Universidade de Lisboa, proporcionando

um leque de funcionalidades mais alarga-
do e custos de manutenção mais baixos do

que a sua antecessora.

A solução SINGAP - Gestão Financeira

e Patrimonial foi a escolhida para susten-

tar este projecto e a Quidgest a parceira

para liderar a implementação. A tecnológi-

ca não era uma desconhecida na institui-

ção, uma vez que antes da constituição da

Universidade de Lisboa, a Reitoria e os

Serviços de Acção Social da antiga Uni-

versidade Técnica de Lisboa já eram utili-



zadores da solução de gestão financeira e

patrimonial da Quidgest. De acordo com

os responsáveis, este factor foi «determi-

nante» para que a Universidade de Lisboa

optasse por alargar a utilização desta ferra-

menta às restantes estruturas orgânicas que

a compõem, no sentido de promover a uni-

formização de processos.

CENTRALIZAR PROCESSOS

ADMINISTRATIVOS
A nova solução de gestão financeira e pa-
trimonial possibilitará à Universidade de

Lisboa centralizar os seus processos admi-

nistrativos, permitindo-lhe obter uma

maior transparência na gestão dos recursos

financeiros e um controlo mais rigoroso

dos activos.

«A solução que desenvolvemos para a

Universidade de Lisboa é composta pelos

módulos de Gestão Orçamental e POC E,

Gestão de Facturação, Gestão de Tesoura-

ria, Prestação de Contas, Homebanking,
Cadastro e Inventário de Bens, Gestão de

Stocks e Armazéns, Gestão de Aprovisio-

namento, Requisições Electrónicas e Pro-

postas de Aquisição Electrónicas», precisa

Joana Barroso, business consultant da

Quidgest.
Por ser uma solução integrada e por facili-

tar a gestão dos recursos financeiros da

Universidade de Lisboa e o controlo rigo-
roso dos activos, a responsável assinala a

obtenção de ganhos directos na optimiza-

ção dos processos da instituição. «O

feedback que temos recebido por parte dos

utilizadores da UL permite-nos destacar

como grandes mais-valias do sistema a

usabilidade (o sistema é user-friendly e in-

tuitivo, comparado com o sistema ante-

rior), bem como a flexibilidade da tecnolo-

gia, uma vez que permite uma maior agili-

zação de processos e procedimentos»,
assume Joana Barroso.

Com a implementação deste sistema,

a Universidade de Lisboa beneficia ainda

das vantagens proporcionadas pela tecno-

logia de desenvolvimento Génio, que, se-

gundo a Quidgest, possibilita a rápida

adaptação dos sistemas a alterações legis-
lativas ou mudanças operacionais das or-

ganizações. Deste modo, a business con-

sultant da empresa considera que as dife-
rentes Faculdades da Universidade de

Lisboa podem «concentrar-se naquilo que
é a sua prioridade, ou seja, nos processos
educativos».

TRANSIÇÃO ÁGIL

O projecto envolveu 13 unidades orgâni-
cas da Universidade de Lisboa, nomeada-

mente a Reitoria, a Faculdade de Belas-

-Artes, a Faculdade de Ciências, a Fa-

culdade de Direito, a Faculdade de Far-
mácia, a Faculdade de Letras, a Facul-

dade de Medicina Dentária, a Faculdade

de Psicologia, a Faculdade de Motrici-
dade Humana, o Instituto de Ciências

Sociais, o Instituto da Educação, o Insti-

tuto de Geografia e Ordenamento do

Território e os Serviços Partilhados. No

total estará envolvido um universo de cer-

ca de 200 utilizadores, que passarão a in-

cluir a solução SINGAP - Gestão Finan-

ceira e Patrimonial nos seus processos de

trabalho diários.

De acordo com Joana Barroso, o processo
de transição da anterior solução para a da

Quidgest foi «extremamente rápido». No

período de um mês e meio foi feita a mi-

gração de dados, a formação dos profissio-
nais que lidam com a solução e a respecti-

va implementação do sistema. «O carácter

extremamente ambicioso do projecto obri-

gou a que alocássemos vários recursos a

este projecto, de forma que as várias fases

do mesmo acorressem simultaneamente»,

justifica a responsável.

O processo não teria sido tão linear sem o

apoio «imprescindível das equipas de infor-

mática da Reitoria da Universidade de Lis-

boa e dos Serviços Centrais», acrescenta.

Em matéria de evolução do parque de

hardware para suportar a nova solução,
a responsável disse ao Semana que a alte-

ração mais estruturante ocorreu ao nível do

sistema de gestão de base de dados, que

passou de Oracle para SQL Server, dada

a preferência da Quidgest por este último.



Com este projecto, a Quidgest acredita ter

lançado a base para uma parceria duradou-

ra com a Universidade de Lisboa, que po-
derá gerar futuras implementações tecno-

lógicas dentro da instituição. Projectos

que, segundo Joana Barroso, deverão estar

alinhados com os objectivos estratégicos
e com os processos de crescimento e ino-

vação da ULisboa. I


