
Kyrios ChMS é a melhor solução para a gestão da Igreja, com o objectivo de responder 
às necessidades específicas de todas as instituições que fazem parte do ecossistema 
da Igreja (Dioceses, Comissões, Departmentos, Paróquias, Movimentos, Fraternidades, 
...) em termos de comunicação interna e externa e também em termos de gestão de 
processos.

Pensado e desenvolvido para ser utilizado por qualquer instituição, desde uma diocese a 
um pequeno grupo de jovens.

ComCom uma dimensão global e capaz de interligar toda a comunidade do ecossistema da 
Igreja.

O que é o Kyrios ChMS 

A SOLUÇÃO TECNOLÓGICA PARA A IGREJA

Morada:
Centro de Negócios Ideia-Atlântico, cx 120, 4719-005 Braga - Portugal

Contatos

Entre em contato connosco
iremos ajudá-lo a atingir

o próximo nível

Telefone:
+351 253 679 034

ChMS

Website:
www.kyrios.pt
www.kyrioscloud.com

Email:
info@kyrioscloud.com

SIMPLES E INOVADOR
SOFTWARE CLOUD PARA A GESTÃO DA IGREJA



Funcionalidades disponíveis
para a Cúria

Paroquianos e Famílias

Processos (casamentos, batismos, 
crismas, óbitos,  ...)

Intenções de missas

Donativos

Recibos

Gestão documental

Gestão documental

Processos administrativos

Secretariado

Provisões

Catequese

Página Internet

Fichas inidividuais / Anuário

Batismos

Casamentos

Conselho económico

Nomeações

Ministérios e ordens

Extratos

Recibos

Importação/ Exportação de 
dados 

Integração com a Cúria

Comunicação por email

Contabilidade

Agenda integrada com o Google 

Restrições de acesso

Acesso de paroquiano

Utilizadores

O que torna a nossa solução a melhor no mercado

FUNCIONALIDADES DISPONÍVEIS 
PARA AS PARÓQUIAS

O Kyrios tem tudo o que 
precisa num sistema de 
gestão global da Igreja

O Kyrios é uma solução tecnológica pensada e adaptada 
para ajudar a Igreja nos seus desafios do dia-a-dia 
(presentes e futuros) com o grande objetivo de centrar as 
suas atenções nos seus Paroquianos.

Portal Web

Gestão do portal web da Diocese, Departamentos, 
Paróquia, Movimentos, Instituições (IPSS), …

Gestão dos processos da Paróquia.

Gestão dos processos da Cúria.

Simples de utilizar, intuitivo e amigo do utilizador.

Baseado na cloud, está disponível em qualquer Baseado na cloud, está disponível em qualquer 
lugar, em qualquer altura, sem a necessidade de 
instalar ou atualizar software.

Está sempre atualizado e disponível!

Apenas necessita de um browser Internet para 
poder trabalhar.

A segurança e privacidade dos dados está 
garantida desde a sua base.

Responsivo, adaptando-se a qualquer dispositivo.

O Kyrios ChMS está prepaO Kyrios ChMS está preparado para ser utilizador 
em qualquer Diocese de qualquer País, permitindo 
aumentar os benefícios de todos através da 
partilha de dados comuns.

Gestão ParoquialApp Mobile Gestão da Cúria

O Kyrios ChMS 
tem tudo o que precisa


