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A Medicina do Trabalho 
em qualquer lado

GESTÃO DE MÉDICOS

Consulte de forma simples o pessoal clínico que tem à disposição de 
forma a saber sempre com quem poderá contar e para que tipo de 
serviços. O registo de médicos inclui não só a informação adminis-
trativa, financeira, bem como a formação os locais onde trabalha e o 
respectivo contacto, os horários com informação das datas em que 
está ausente, possibilidade de registar informações sobre o médico, 
que podem ser confidenciais. Na ficha dos médicos pode registar as 
especialidades em que este intervém, bem como o horário de 
trabalho ao longo da semana.

GESTÃO DE EMPRESAS

Com o Health@Work poderá coordenar os processos de HSST de 
várias entidades do seu grupo ou até várias entidades às quais 
poderá prestar este tipo de serviços.

GESTÃO DE FUNCIONÁRIOS

Poderá acompanhar o historial de cada um dos colaboradores das 
entidades que acompanha e fazer o registo de incidentes clínicos ou 
acidentes de trabalho bem como de todos os antecedentes do 
doente ex: (Familiares, Patológicos, Tóxicos...) com a possibilidade de 
registar uma breve descrição.
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APRESENTAÇÃO

Assegurar que todos os trabalhadores estão aptos a desempenhar 
as suas funções é hoje uma prioridade e neste contexto o cumpri-
mento de normas de Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho 
adquire particular relevância. A 2Soft desenvolveu um Software a 
pensar em todas essas necessidades.

O 2Soft Health@Work foi pensado para servir de forma eficaz 
empresas dedicadas à prestação de serviços de Higiene, Segurança 
e Saúde no Trabalho, mas também grupos empresariais e empresas 
de média e grande dimensão que possuem um departamento dedi-
cado a esta matéria.

Esta aplicação pode ser 
integrada no Portia IMS
O Portia IMS é uma plataforma Web 
desenvolvida pela 2Soft, assente nos 
conceitos de Integrated Management 
Software (IMS) e Enterprise Resource 
Plannement (ERP) que lhe permite gerir 
de forma  integrada e fiável, as diferentes 
áreas de negócio da sua empresa, a 
partir de uma única plataforma a que 
poderá aceder em qualquer lado.

Sabemos que os desafios que são 
colocados, hoje em dia, às empresas são 
cada vez mais exigentes num mercado 
tendencialmente global. Assim, desen-
volvemos com base nas crescentes 
exigências das organizações que acom-
panhamos, uma ferramenta que lhe 
permite crescer de forma sustentada, 
reduzindo os custos de administrativos 
para que possa canalizar todos os 
esforços para a sua actividade produtiva.
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Certificados Offshore
Uma das importantes vantagens da 
aplicação é a emissão de Certificados 
Médicos Offshore de acordo com as 
normas internacionais. A aplicação 
poderá ser utilizada em qualquer 
lado: em terra (através da internet ou 
da sua rede corporativa) ou poderá 
simplesmente instalá-la no seu com-
putador portátil que poderá levar 
para qualquer lado e assim que 
voltar a ter ligação à internet a 
aplicação é sincronizada.

Consulta num Click
No agendamento está disponível uma 
funcionalidade de pesquisa automática 
de janelas de disponibilidade por 
médico. Assim poderá encontrar uma 
hora disponível para a sua consulta com 
apenas um click.

Uma Ferramenta Sólida: 
até no meio do mar

CERTIFICADOS MÉDICOS

Com o 2Soft Health@Work tem também a possibilidade de emitir, 
gerir e arquivar diversos tipos de declarações e certificados médicos.

NOTIFICAÇÕES

Para além de poder configurar notificações para os exames a expirar, 
é ainda possível consultar a sua validade e agendar a renovação.

EXAMES MÉDICOS

Os Exames Médicos de cada colaborador irão constar da sua ficha 
individual, de forma a fornecer uma perspetiva mais detalhada sobre 
cada historial clínico.

RELATÓRIOS

A possibilidade de emissão e gestão de relatórios simplificará não só 
a gestão interna dos seus serviços mas será uma ferramenta-chave 
aquando do cumprimento de obrigações legais ou reporte de 
acidentes de trabalho.

AGENDAMENTOS

Com esta ferramenta torna-se simples agendar exames médicos ou 
consultas, podendo ainda ser feito o controlo de presenças. Esta 
funcionalidade agiliza portanto o processo de macação de consul-
tas/exames, minimiza erros nas informações fornecidas aos doentes.
Este módulo permite efectuar a marcação do doente para uma 
determinada data e hora, de acordo com o horário do médico, e o 
número de consultas ou exames a efectuar.

MAPAS

Podem ser emitidos em qualquer altura, mapas com a relação das 
consultas a efectuar, por médico, por especialidade, para o próprio 
dia ou dias seguintes. 
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