Controlo de Mão
de Obra Externa

PORTARIAS
Controlo de mão de obra externa
Solução especificamente orientada para os subcontratados diponibilizando um serviço completo
de controlo de circulação nas empresas.
Trata-se de um serviço de Gestão de documentação de Segurança e Saúde no Trabalho, onde
as empresas fornecedoras de serviços se inscrevem, declaram os seus funcionários, e onde são
requeridos todos os documentos da empresa e dos funcionários, máquinas e equipamentos, de
acordo com os requisitos legais e com as normativas internas do cliente.

Este serviço informativo e de gestão, integra com:

Controlo de Circulação
em Tempo Real
Garanta o acesso às instalações
com a documentação
actualizada.

Gestão de Refeitórios

Evacuação

Conte com todos à refeição.

Mantenha o trabalhador
externo incorporado nos
processos de evacuação.
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Avaliação Documental
Posteriormente á disponibilização dos documentos, e incluído
no serviço prestado, técnicos especializados avaliam a legalidade
e conteúdo dos mesmos, validando ou requerendo novas apresentações
de documentação. Este serviço suporta ainda a monitorização de validade
de cada documento, requerendo em antecipação a sua renovação.

Controlo e Acessos e Contabilização de Tempos
Os prestadores podem ser habilitados com cartão permanente durante o período de
obra, ou cartão diário conforme o procedimento do cliente exigir.
Em qualquer dos casos, no terreno, a monitorização em portaria actualiza ao dia a
situação documental de cada prestador, habilita a sua passagem em torniquete ou
porta controlada, e contabiliza o tempo de permanência no local de trabalho.
Esta informação data/hora, de entrada e saída de cada prestador, é disponibilizada
também às respectivas empresas contratadas, apoiando o seu trabalho de gestão e
controlo de funcionários.
Uma vez habilitado em portaria, o prestador de serviços integra-se na população
circulante na empresa, acedendo, se existentes, a:
- autorizações definidas por cada ponto de acesso
- inclusão nos sistemas de controlo e distribuição de chaves e cacifos
- utilização de refeitório
- inclusão no processo de evacuação

Indução e Testes
Opcionalmente é possível realizar e monitorizar acções de formação, Estas acções
podem ser objecto de avaliação, e o seu resultado comunicado á plataforma como
mais um documento a considerar e monitorar validade.
A esta informação podem juntar-se também os serviços de revista aleatória, teste de
álcool, drogas, etc.

Audit
Também em opção, é possível emitir cartões de trabalhador externo, em cada acesso,
com fotografia e indicação das especialidades documentadas, válidas para esse dia.
No espaço da obra, é possível desenvolver actividades de audit, confirmando a
autenticidade dos cartões exibidos pelos prestadores, utilizando uma APP android. A
leitura do cartão pode ser feita por NFC ou QR, dependendo da tecnologia de cartão
utilizada.

Circulação e Evacuação
Esta solução é o resultado de um trabalho conjunto da WeTask e da Datelka, que
integra uma plataforma “on cloud” e uma plataforma “on permisses” para uma
solução de controlo físico real, suportado em validações documentais de múltiplas
fontes, e numa identificação/validação presencial.
Os dispositivos de identificação pessoal podem incluir Cartão de Cidadão ou
passaporte, e identificação biométrica (dedo, mão, face ou íris).
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