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Elo marca presença na Expoconstrói 2011 - Batalha

A Elo  participou  na  última  edição  da  Feira  Expoconstrói,  em  parceria  com  o  Grupo  Incentea ,  de  Leir ia, 
disponibi l izando uma oferta integrada de soluções totalmente orientada para o sector da construção civi l .

Com vários anos de experiência,  e após ter desenvolvido vár ios projectos na área de CCOP, com algumas das 
principais  empresas  nacionais  a  operar  neste  sector,  é  possível  identif icar  os  pr incipais  requisitos  desta  
act ividade, a saber:

-  Dispersão  geográfica  das  empresas;  Controlo  e  segurança  nos  vários  estaleiros  de  obra;  Elevada  
rotatividade  dos  colaboradores,  associada  à  identificação  inequívoca  do  individuo;  Requisitos  legais  
próprios do sector; entre outros.

Neste  sentido,  a  Elo  d isponibi l iza  uma  oferta  de  soluções,  com  uma  forte  componente  aplicacional  al iada  às 
mais recentes e inovadoras tecnologias,  como poderemos analisar em seguida:

Componente aplicacional:

- SISTEMA INTEGRADO DE ACESSOS E PRESENÇA

Solução  integrada  que  permita  controlar  os  acessos  e/ou  o  ponto  de  todas  as  entidades  que  acedem  a os 
seguintes locais: estaleiros de obra,  sede, of icinas, frente de obra, outros locais permanentes ou temporários.

- CONTROLO DOCUMENTAL

O  fundamento  do  Controlo  Documental,  apl icado  ao  sector  da  Construção  Civi l ,  consiste  em  garantir  que  o  
trabalhador está legal em obra.  Ou seja, que os documentos obrigatórios,  requeridos pela legislação laboral  em 
vigor, foram entregues e validados.

- MODULO WEB

Aplicação  Web,  permite  gerir  centralmente  os  diversos  equipamentos  de  identif icação  e  registo  de  ponto,  
dispersos geograficamente.  

Componente hardware   – equipamentos de recolha de dados:  



• Reconhecimento  

da Ir is

• Terminais  portáteis para registo  de  
ponto/  act iv idades.  

• Barreiras, Torniquetes e Reconhecimento  
de matr ículas

CASOS DE SUCESSO
Cociga – Construções Civis de Gaia, SA.  

Implementação:  2007  |  Solução:  Registo de Actividades 

Devido à necess idade de controlo  de tempos de trabalho por act ividade , no sector da 
Metalúrgica,  ut i l izam equipamentos portáteis  com tecnologia RFID para ident i f icação dos 
co laboradores e associação das ordens de trabalho e act iv idades a cada um.

Mota-Engil,  SA.

Implementação: 1998  |  Solução: Recolha de dados em obra;  Integração SAP;  

Devido  ao  elevado  nº  de  funcionár ios,  dispersos  por  vár ias  obras,  a  nível  nacional  e  
internacional,  a  Mota-Engi l  implementou  um sis tema  integrado para  registo  de  tempo de  trabalho 
em  obra  recorrendo  à  tecnologia  biométr ica  de  reconhecimento  da  ír is.  At ravés  do  módulo  Web,  
acedido  a  part i r  do  esta leiro  de  obra,  é  efectuado  o  regis to  de  novos  t rabalhadores,  gestão  dos 
equipamentos por loca l ,  bem como a consul ta de informação diversa. O processo é concluído com 
a integração em SAP.

Somague – Engenharia, SA.

Implementação: 2006  |  Solução: Sistema Integrado de Acessos e Recolha de Dados em Obra.   

Tendo  como  object ivo  garant ir  a  segurança  e  controlo  em  diversas  zonas  da  obra,  bem  como 
assegurar  o  registo  de  presenças  e  tempos  produtivos  dos  seus  trabalhadores,  a  Somague 
implementou  a  solução  Time  HR  e  Secur i ty  Value,  com  recurso  a  equipamentos  f ixos  para 
controlo  de  acessos  ( torniquetes  e  barreiras)  e  equipamentos  móveis  para  regis to  de  
assiduidade junto das equipas em obra.

Obras  real izadas:  Consórcio  para  o  prolongamento  da  l inha  vermelha  do  Metro  de  Lisboa 
Projecto Tróia Resort;  Terminal  de GNL de Sines, entre out ras.
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