
A aplicação eMoviliza disponibiliza múltiplas funcionalidades em 

tempo real. A partir do teu smartphone podes consultar e gerir, a 

qualquer momento e em qualquer lugar, o estado da documentação 

dos teus trabalhadores, equipamentos e máquinas disponibilizados 

nas aplicações eGestiona dos teus clientes, verificando as acreditações 

e as atividades a desenvolver de forma manual ou utilizado códigos 

QR e chips NFC.

Para que o teu trabalho seja mais cómodo, a gestão com a 

eMoviliza realiza-se de forma gráfica e intuitiva. Para além disso 

podes descarregar para o teu smartphone a documentação de um 

trabalhador, equipamento ou máquina para que esteja sempre à mão.

Mais agilidade e 
eficácia na gestão 
de C.A.E.

Coordenação de 
atividades empresariais

no teu smartphone

Se és uma empresa contratada ou subcontratada,                         
eMoviliza é a App que te irá permitir, de forma fácil,

conhecer o estado da tua documentação 
nas aplicações eGestiona

APP
ESPECIAL PARA 

EMPRESAS SUBCONTRATADAS



% +34 945 291 684

+34 902 550 572

 comercial@externalia.com

O QUE PODES FAZER COM A APP EMOVILIZA

Consultar se os trabalhadores, 

equipamentos e máquinas cumprem 

os requisitos documentais exigidos 

pelos clientes, para acesso aos 

centros de trabalho onde se 

desenvolvem atividades

Consultar a ficha de qualquer 
trabalhador, equipamento ou 
máquina com o resumo ao nível 
da coordenação de atividades e 
listagem de centros de trabalho 
onde desempenham funções e 
que atividades realizam

Consultar o estado de todos 

os documentos exigidos a 

trabalhadores, equipamentos 

e máquinas e em cada um dos 

centros de trabalho a que estão 

associados

Consultar o estado da 

documentação dos 

trabalhadores acreditados 

para os postos de trabalho e 

requisitos para manuseamento 

de equipamentos

Consultar que atividades 

realiza o trabalhador ou 

equipamento no centro 

de trabalho e se têm a 

documentação em dia

Identificar trabalhadores, 

equipamentos e máquinas 

com o smartphone através de 

credenciais de identificação 

com código QR ou mediante a 

leitura de NFC

TABELA DE PREÇOS APP eMOVILIZA

Nº UTILIZADORES x EMPRESA PREÇO ANUAL

1 utilizador 36 € / ano / utilizador / cliente

utilizador adicional 30 €  / ano / utilizador


