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A Fresoft® tem mais de 30 anos de experiência no 
desenvolvimento de soluções informáticas 
inovadoras que simplificam o dia a dia das 
Autarquias Locais. Construímos soluções 
totalmente integráveis, seguras, de fácil 
utilização, permitindo otimizar os tempos de 
resposta, aumentar a produtividade, reduzir 
custos e, em tempo real, obter dados cruciais 
para o processo de tomada decisão. 

 
Cliente: 
Junta de Freguesia do Parque das Nações, Lisboa. 

 
Situação: 
A implementação da plataforma de gestão da 
Fresoft® introduziu melhorias significativas nos 
processos internos da Junta de Freguesia do 
Parque das Nações, permitindo uma maior 
eficácia na tomada de decisões, nas relações com 
os fornecedores e no atendimento ao utente. 
 

Plataforma instalada: 

• Fresoft ERP – Ambiente Cloud 
• FreOnline – Plataforma Gestão Documental 
• Gestão de Propostas – Desmaterialização 

dos Processos de Compras 

  
Vantagens: 

• Desmaterialização de documentos e 
processos. 

• Mais segurança no tratamento e acesso à 
informação. 

• Centralização da Informação. 
• Ambiente Web - Maior facilidade e rapidez 

no acesso e tratamento da informação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Os resultados são alcançados no dia a dia!” 

 

A Junta de Freguesia do Parque das Nações 
cumpre a sua herança histórica, colocando a 
inovação ao serviço das pessoas como uma 
prioridade da sua ação. 

Maior proximidade, sustentabilidade e inclusão, 
sem deixar ninguém para trás, exigem uma 
aposta nas tecnologias e nos processos de gestão 
mais eficazes. 

Neste sentido, os projetos implementados pela 
Fresoft® na freguesia, contribuem para uma 
maior eficácia na tomada de decisões, no 
atendimento ao cliente, contribuindo para a 
redução de custos e redução da pegada ecológica 
no funcionamento da Junta de Freguesia do 
Parque das Nações. 

A criação de soluções integráveis, seguras e de 
fácil utilização permitem otimizar os tempos de 
resposta e, em tempo real, obter dados 
importantes para o processo de tomada de 
decisão. É igualmente relevante a 
desmaterialização de documentos e processos 
pelo seu impacto no rigor e na transparência dos 
fluxos de trabalho. 

A tecnologia ao serviço das pessoas, para fazer 
mais e melhor, foi o desafio lançado à Fresoft®.  

Caso de sucesso Fresoft 
www.jf-parquedasnacoes.pt 


