
 

CASE STUDY 
Futebol Clube do Porto 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NESSECIDADES 

 Registro inequívoco de quem 

acede às instalações e 

assiduidade dos colaboradores; 

 Simplicidade na utilização 

solução; 

 Fácil manuseio e manutenção do 

sistema; 

 

SOLUÇÃO 

 Software ELO Time HR nG; 

 Time Portal; 

 Security nG; 

 

OBJETIVOS 

 Registo e tratamento de dados de 

Assiduidade de todos os 

colaboradores; 

 Colocar o colaborador em contacto 

com a empresa; 

 Controlar Acessos às instalações do 

Clube, Museu do Dragão, Porto 

Seguro, Porto Estádio, Porto 

Comercial, Centro de Treinos, Vitalis 

Park e Administração; 

O Futebol Clube do Porto, instituição de utilidade pública, com 

mais de 100 anos de existência, fundado em 1893 na cidade do 

Porto, tem caracterizado a sua existência, incentivando a prática 

de desporto e a participando em competições das mais diversas 

modalidades.  

Devido aos seus feitos, o FC Porto é considerado um dos 

maiores clubes de futebol Português, 

Portugal – Espanha – Cabo Verde – Angola – Moçambique – UAE 

Futebol Clube do Porto 

T IME  S E CU R IT Y  T A S K  P LU S  CL OU D  

Assim é percetivél a necessidade de precisão na coordenação e 

controlo dos seus colaboradores.  

Tendo estas metas presentes, foi realizado um projecto com a ELO, 

onde foram instaladas as soluções, Time HR nG, Time Portal e 

Security nG. Estas soluções promovem a melhor gestão dos 

Recursos Humanos, e a segurança das instalações. 

www.elo-si.com / marketing@elo-si.com 

Foram apresentados os seguintes requisitos para os terminais: 

 Tecnologia: biométrica de impressão digital e leitor de cartões Mifare;  

 Registros: dupla função, acesso e assiduidade; 

 Topologia de rede: TCP / IP; 

Assim foram instalados 28 terminais Suprema BioLite Net e 12 Bio Entry, terminais de alta qualidade e 
fidelidade e resistência, com leitos biométrico e de cartões. 

Componente Física 

http://www.elo-si.com/
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ELO - SI LINKING THE WORLD FOR A BETTER FUTURE 

O FCPorto implementou nas suas instalações as 

soluções da nG da Elo, que se trata de aplicações 

100% web, que gerem a assiduidade e 

pontualidade dos colaboradores no caso do Time 

HR nG, permitem aos colaboradores gerirem as 

suas faltas e justifica-las através do Time HR 

Portal, que está integrado no Portal de capital 

humano do FCPorto, e gerem os acessos às várias 

instalações da instituição reforçando a segurança 

dos locais com o Security nG. 

Uma das funções mais relevantes do Time HR nG, 

é o registo de ponto dos atletas de alta 

competição, neste caso dos futebolistas do Clube. 

Para que esse registo fosse feito foram colocados 

terminais no centro de estágio do Olival e no 

A Solução  
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 Redução das taxas de absentismo; 

 Redução do tempo nos processos diários; 

 Aumento da segurança e do controlo nos 
acessos aos locais; 

 Redução do número de processos envolvidos 
em cada tarefa; 

 Aumento de segurança, e aumento da 
capacidade de reação em caso de acidente; 

 Maior controlo sobre as áreas, sabendo 
quem, onde e quando foi efetuado cada 
acesso; 

 

Benefícios  

estádio do Dragão para que os jogadores sempre que entrem e saiam do treino procedam ao registo da sua 

presença.  

A utilização do Time HR Portal é feita com o objetivo de incentivar a que cada colaborador gira as suas 

próprias presenças e faltas . 

A utilização do software de controlo de acessos, Security nG, é mais notória no “Museu do Dragão”, o museu 

situado no estádio, que mostra toda a história do clube e que recebe centenas de visitantes todos os anos. 

Pelo grande número de visitas a este local, é fácil perceber a importância da segurança e do controlo de 

acessos no mesmo. 
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