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Objetivo do projeto

• Melhorar o nível de serviço prestado pelo CNPS aos seus utentes.

• Otimização dos custos de operação.

• Melhorar os procedimentos operacionais efetuados pelos serviços 
do CNPS.

• Desenvolvimento de uma nova aplicação para a gestão dos 
processos de gestão das Pensões Sociais e processos do Fundo 
Mutualista do CNPS.

• Nova solução focada na experiência do utilizador e na 
automatização de processos
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Metodologia adotada

• A metodologia foi baseada num efetivo trabalho em coordenação com toda a equipa assignada pelo 
CNPS a este projeto.

• Foi fundamental para além da partilha de toda a documentação existente sobre o atual aplicativo, a 
partilha das experiencias de utilização do mesmo. Para isto foram realizadas de uma série de entrevista 
telefónicas e via teleconferência com utilizadores chave.

• Com base na análise da documentação existente e nas entrevistas foram especificados todos os écrans e 
processos necessários para suportar a nova solução, assim como a reengenharia dos processos para 
otimizar o funcionamento e obter melhores resultados.

• Recorremos a uma plataforma de desenvolvimento low-code, já existente no CNPS, que nos permite 
entregar a solução de forma ágil e altamente flexível para acomodar todas as necessidades.

• O desenvolvimento foi efetuado de forma iterativa, com base na metodologia Agile, sendo apresentado 
semanalmente um ponto de situação, apresentação dos processos desenvolvidos e testes de integração 
e aceitação para garantir a adequação às necessidades do CNPS e a qualidade da solução.

• Por fim foram realizados testes integrais de aceitação ao aplicativo de forma integral. Esta fase visou 
garantir que todos os requisitos identificados foram cumpridos e entregues ao CNPS com a qualidade 
expectável.
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Resultados alcançados

Plano inicialmente proposto foi cumprido
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Resultados alcançados

• Solução que responde a todas as necessidades atuais 
identificadas pelo CNPS

• Melhoria de muitos processos existentes
• Automatização de muitos passos

• Integração com outra entidades (Correios, Finanças, SNIAC)

• Simplificação de processos

• Eliminação de muitos processos em Papel

• Simplificação da utilização por entidades externas - Farmácias

• Preparada para o futuro
• Solução que poderá crescer de acordo com as necessidades do CNPS, que 

a nível de funcionalidades, integração com outras entidades ou suporte 
para novos canais e parceiros.
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Relevância do trabalho

• Melhoria significativa nos processos de trabalho interno

• Melhoria da qualidade e velocidade dos serviços 
prestados pelo CNPS

• Plataforma pensada para crescer de acordo com as 
necessidades, alterações legislativas, novos serviços, 
novos parceiros

• Integração com outras entidades e melhoria da 
qualidade dos dados



Desafios

O maior desafio que tivemos neste projeto foram as 
negociações para conseguir a efetiva integração com 
todas as entidades:

• Correios de Cabo Verde

• Ministério das Finanças

• SNIAC

Após algumas dificuldades o objetivo foi atingido e foi 
possível por estas integrações ter uma solução robusta, 
simples de operar e preparada para o futuro.



Recomendações

Como em qualquer sistema novo, este cria uma 
mudança na forma de trabalhar.

Estas mudanças têm que ser geridas, suportadas e todos 
os intervenientes têm de ser capacitados para tirar o 
melhor partido desta nova plataforma.



Obrigado!


