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PRIMAVERA em destaque 

21,2 milhões€ Volume  
Negócios consolidado (2015) 

30.000 Clientes Ativos  
 

600 Parceiros  
altamente especializados 

#1 em Portugal e nos 
mercados  africanos 
de expressão portuguesa 

300 colaboradores, 
6 nacionalidades 

6 escritórios Internacionais 

20 países 

 
 



PRIMAVERA em destaque 
   Soluções para diferentes setores e segmentos 

PERPÉTUO SUBSCRIÇÃO CLOUD 



_Robustez e solidez da informação administrativa e financeira de um só ERP, para 

entidades públicas e privadas 

_Adaptado às necessidades de cada organismo (POCMS, SNC, SNC-AP…) 

_Soluções Verticais especializadas que respondem á transformação acelerada 

dos modelos de negócio 

_Arquitetura aberta e flexível 

 

PRIMAVERA em destaque 
   Soluções Especializadas para o setor da Saúde 



 PRIMAVERA Public Services 
       Uma empresa do grupo dedicada a organismos públicos 

Responder às exigências crescentes de controlo 

e eficiência dos processos dos organismos 

públicos e aos desafios da transformação digital.  
 

A NOSSA MISSÃO 

• Soluções Verticais 

• Equipe de Consultoria especializada 
• Mercado nacional e internacional 

• Setores da Saúde, Ensino Superior e 
outros Serviços Públicos  

 



Clientes de Referência na Saúde 
    Hospitais| Públicos, Privados e Misericórdia 

 



O setor da Saúde em Portugal 
    Principais desafios 

• Alcançar metas de eficiência  
 

• Implementação de medidas de controle e 

desempenho operacional 

• Otimização de recursos e redução de custos 

 

• Transformar o modelo de prestação dos serviços  

 
• Reorganização do modelo de cuidados de saúde 

• O papel dos prestadores de saúde privados e o 

papel do estado 

 

• Melhoria da relação com o Utente  

 

• Colocar as novas tecnologias ao serviço 

dos desafios do setor  
 



O setor da Saúde em Portugal  
    O papel das tecnologias de informação 

Informatização 
das consultas 

Prescrição 
online 

Informatização 
das urgências 

Reestruturação da 
infraestrutura de 

redes 

Automatização  
do circuito do 
medicamento 

Consolidação de 
centros de dados 

Processo Clínico 
Eletrónico 



Mas o desafio parece cada vez maior :  
 
• como integrar processos de forma eficaz e evitar duplicações 

 
• como disponibilizar a Informação necessária e adequada a cada decisor 

 
• como alinhar as variadíssimas soluções tecnológicas com as necessidades 

operacionais e de gestão 

O setor da Saúde em Portugal 
      O papel das tecnologias de informação 



A experiência PRIMAVERA  
    Casos concretos em Portugal 

Saudaçor, SA. 

Grupo Luz Saúde 



Saudaçor, S.A. – Unidades de Saude Ilha e Hospitais  



Sobre a Saudaçor 

A Saudaçor S.A. – Sociedade Gestora de Recursos e Equipamentos da 

Saúde dos Açores, S.A., e a entidade responsável pela gestão das 

Unidades de Saúde do Serviço Regional de Saúde 
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Unidades de Saúde Ilha 

Hospitais E.P.E 



Constrangimentos 

Necessidades 

• Informação dispersa e disponível apenas localmente 

• Introdução manual de documentos  

• Fragmentação e redundância de processos entre unidades 

• Processos morosos,  time-consuming e com erros 

• Replicação da informação por bases de dados distintas 

 

• Informação centralizada, harmonizada e uniforme 

• Maior controlo operacional e financeiro 

• Aumento da produtividade, rigor e eficiência 

• Melhoria do processo de consolidação de contas 

• Gestão integrada de todas as unidades de saúde 

• Melhor informação de apoio á decisão 

 

ERP PRIMAVERA na Saudaçor  
    Principais desafios 



ERP PRIMAVERA na Saudaçor  
           Arquitetura da Solução  



ERP PRIMAVERA na Saudaçor  
      Dimensão do projeto 

330 UTILIZADORES 

_13 Organismos autónomos 

_180 Perfis customizados 

_29 Processos operacionais normalizados  

_24 Elementos da Equipa Projeto 

 



ERP PRIMAVERA na Saudaçor  
      Benefícios da Solução 

• Definição uniformizada das estruturas mestre de dados 

      (Artigos, Plano de Contas, Analítica, Dimensões Orçamentais) 

• Uniformização do Plano de Contas Base nas três U.Hospitalares 

• Eficiência na Gestão CIBE (Cadastro e Inventário dos Bens do Estado) 

• Melhoria na gestão das contas correntes de fornecedoras e clientes 

• Aprovisionamento mais eficaz nas Unidades de Saúde Ilha (USI)  

• Acesso atempado à informação de apoio à decisão 

• Melhoria significativa da produtividade e eficiência 

 



_Redução do custo de indisponibilidade de 

equipamentos e risco 

_Capacidade de antecipação de ocorrências 

através de alertas e planeamento 

_Gerir os tempos de resposta e custos associados 

aos contratos de prestação de serviços  

_Melhor comunicação interna e com  fornecedores 

externos 

_A melhoria do serviço através da Mobilidade 

 

EAM no Hospital da Horta 
 Objetivos do Projeto 



Grupo Luz Saúde 



ERP PRIMAVERA no Luz Saúde 
        A Solução global 

O Grupo presta os seus serviços através de 18 unidades - oito hospitais privados, um 
hospital do SNS, sete clínicas privadas e duas residências sénior, e está presente nas 

regiões Norte, Centro e Centro-Sul de Portugal. 
 

 
Reporting – Office Extensions 

Gestão 
Armazéns 

Clientes 

Encomenda de Cliente 

Picking 

Guia de Transporte 

Fatura 

Pedido de Devolução 

Devolução 

Nota de Crédito 

Central de 
Compras 

Fornecedores 

Apoio à Encomenda 

Projeção de 
Necessidades 

Encomenda a 
Fornecedor 

Guia de Entrada 

Guia de Conferência 

Pedido de Devolução 

Devolução 

Nota de Crédito 

Tesouraria 

Nota de Pagamento 

Estorno de Documentos 

Liquidação de Pendentes 
IRS e Seg. Social 

Pagamento SEPA 

Integração CBL 

Fluxo de Caixa 

Bancos e Contas 
Bancárias 

Reconciliação Bancária 

Recursos 
Humanos 

Funcionários 

Fundos de Compensação 

Emissão de Recibos 

Pagamentos a 
Funcionários e 
Independentes 

Equipamentos 
e Ativos 

Fichas 

Processamentos 

Balancete Contabilístico 

Mapas Fiscais 

 

Contabilidade 

Movimentos CBL 

Extratos de CBL 

Balancetes 

Apuramento IVA 

Controlling 

Movimentos Diferidos 

GLSMED 



GLSMED gere centralmente as compras e operação logística para todos 

os hospitais do grupo Luz Saúde. 

 

 

   2000 Artigos/Referências 

   1500 Fornecedores 

       18  Clientes (internos) 

     800  Localizações em Armazém 

61 000 Movimentos de entrada 

47 000 Movimentos de saída 

 

 

 

ERP PRIMAVERA no Luz Saúde 
        Projeto Glsmed Trade 



 

As tecnologias abrem novas oportunidades para a transformação do setor 
 

 
A uniformização dos processos e uma arquitetura de integração abrangente e 
escalável são fundamentais para se obterem os resultados  pretendidos 

 
A sponsorização dos principais stakeholders é determinante para o sucesso dos 

projetos 
 

E finalmente este tem que ser um processo contínuo, incremental e evolutivo, 
suportado por programas a curto e médio prazo. 

A experiência PRIMAVERA  
         Conclusões 
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Obrigada 


