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O Grupo de Segurança Gunnebo está fortemente 
empenhado em criar sustentabilidade nos seus ne-
gócios, em todas as etapas das suas actividades – do 
desenvolvimento do produto ao serviço pós-venda. 
Os seus objectivos ambientais gerais consistem em 
estabelecer processos de produção eficientes em 
termos de recursos, e em desenvolver produtos com 
reduzido impacto ambiental durante o seu ciclo 
de vida completo. Para mais informações, consulte 
www.gunnebo.com/environment.G
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SEGURANÇA QUE  
NUNCA DORME 

O controlo de acessos e de entradas 

é essencial onde existe um fluxo 

grande e constante de pessoas. 

O SERVIÇO É ESSENCIAL 

“O Serviço é uma enorme respon-

sabilidade, onde o foco no cliente, 

a fiabilidade e a integridade são 

factores fundamentais.” 

SEGURANÇA COM  
TECNOLOGIA DE PONTA

Liège-Guillemins, a estação mais 

moderna da Bélgica, está equipada 

com a mais recente plataforma de 

segurança SecurWave da Gunnebo. 

UM DIA INESQUECÍVEL 

Uma equipa técnica foi cuidadosa-

mente seleccionada para percorrer 

o globo e montar cofres em mais 

de 120 países. 

SEGURANÇA INTEGRADA 

Como é que a MAN Nutzfahr-

zeuge AG se protege do roubo, 

das sabotagens e da espionagem 

industrial?

PROTEGER OS AEROPORTOS

“Muito do trabalho é secreto, mas 

é igualmente importante mostrar 

de forma clara aos viajantes que 

estamos sempre a pensar nas 

questões da segurança.”
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Em 2009 a Gunnebo Troax na 

Alemanha deu outro passo importante 

na indústria automóvel: a BMW, a 

empresa alemã fabricante de 

automóveis, assinou um contrato- 

quadro exclusivo para segurança  

das máquinas. 

Tanto as fábricas novas como as fábricas 

reconstruídas da BMW serão, a partir de 

agora, equipadas com a segurança para 

máquinas da Gunnebo Troax. 

Como a BMW é um cliente muito exi-

gente, as negociações até à assinatura do 

contrato foram longas e difíceis. No final, a 

BMW estava impressionada com os pontos 

fortes e as vantagens da Gunnebo Troax. 

Como empresa internacional, a Gunnebo 

Troax pode servir clientes através de uma 

rede de serviços internacional, incluindo ar-

mazéns e fábricas de montagem próximos 

das instalações dos clientes. 

A Gunnebo Troax já deu provas do seu 

conhecimento especializado na sequência 

de muitos projectos dentro da indústria 

automóvel. Oferece uma gama de produtos 

modulares, de alta qualidade a um preço 

competitivo.  

Hoje em dia, quase todos os principais 

fornecedores da indústria automóvel na 

Alemanha, assim como os importantes inte-

gradores da indústria automóvel, são clientes 

regulares da Gunnebo Troax Alemanha.

Além da actividade comercial diária, 

estão em curso projectos grandes com 

clientes como o Grupo Volkswagen, a  

Mercedes e a MAN.  

Na Cidade do Cabo, 

mais precisamente 

em Green Point, 

está a ser construído um estádio de 

68 000 lugares de classe mundial, de 

acordo com as normas da Fifa, para o 

Mundial de Futebol 2010 FIFA World 

Cup™. Neste estádio irá decorrer 

a semi-final em 2010 e depois 

será usado como um prático local 

multiusos para desportos de bola, 

grandes eventos e concertos.

A Gunnebo Africa do Sul fabricou, forneceu 

e montou divisórias para balcões com vidro 

à prova de bala, completas com módulos de 

pagamento e de comunicação através da 

divisória para cada uma das três bilheteiras. 

Cada bilheteira está protegida por portas de 

segurança para protecção pessoal dos fun-

cionários. Cada bilheteira está ainda equipa-

da com um cofre Chubbsafes de 140 litros, 

Classificação III, para guardar o dinheiro.

“Trabalhando lado a lado com uma 

equipa profissional na concepção, fabrico e 

conclusão dos nossos produtos, podemos 

dizer que estamos muito satisfeitos com o 

resultado final, e com o facto de fazermos 

parte de uma ocasião tão marcante como 

esta. Sabendo a importância da segurança 

neste projecto, fornecemos a nossa melhor 

solução possível com a mais elevada qualida-

de e mão-de-obra do nosso produto insta-

lado,” afirma François van Niekerk, Director 

Comercial para a zona de Western Cape e 

Director de Projecto do Estádio da Cidade 

do Cabo para a Gunnebo África do Sul.  

O Mundial de Futebol FIFA 

World Cup™ é o maior 

evento desportivo do mun-

do. Trata-se de uma janela 

de oportunidade única 

para África, para a África 

do Sul e para a Cidade do 

Cabo. A Gunnebo está or-

gulhosa da sua associação 

a este projecto.

O Estádio da Cidade do 

Cabo em Green Point irá 

receber a semi-final do 

Mundial de Futebol 2010 

FIFA World Cup™. 

A Gunnebo Troax Alemanha teve de provar a sua 

experiência no ramo automóvel antes de ganhar o 

contrato da BMW

BMW assina contrato exclusivo com a Gunnebo Troax

Montagem de vidros à 
prova de bala no estádio 
para o Mundial de Fute-
bol na Cidade do Cabo

FACTOS 

 A Gunnebo Troax é um fornecedor  �
e produtor líder de sistemas indus-
triais de painéis e divisórias. 

 A Gunnebo Troax foca-se em três  �
segmentos de mercado: Protecção 
de Propriedade, Manuseamento e 
Logística de Materiais e Automação 
e Robótica. 

 A indústria automóvel, constituída  �
por fabricantes de automóveis e 
por um grande número dos seus 
fornecedores, é uma peça muito 
importante do sector de mercado 
da Gunnebo Troax, Automação  
e Robótica. 

 A Alemanha, a base da maioria  �
dos fabricantes de automóveis 
europeus, é um dos principais 
países para a Gunnebo Troax, 
Automação e Robótica. 

 Ao longo da última década, a  �
subsidiária da Troax na Alemanha 
tornou-se líder de mercado dentro 
deste segmento, apesar da forte 
concorrência local. 

Mais informações em
www.troax.com
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NOVOS PRODUTOS    #1 2010

A nova gama de cofres da Gunnebo 

é a primeira de sempre a oferecer 

protecção certificada contra roubo, 

incêndio e explosivos.

Com certificação nas Classificações III – VI, 

os cofres oferecem uma protecção contra 

roubo topo de gama para bancos, retalhis-

tas, joalharias, casas de penhores e outros 

clientes com bens de alto risco. 

Além desta protecção contra roubo com 

classificação elevada, a gama está também 

certificada para resistência contra explosivos 

e para proteger documentos contra incêndio 

durante um máximo de uma hora.

“Esta é verdadeiramente uma estreia,” 

comenta Myriam Bevillon, Directora da 

Linha de Produtos para cofres e casas-fortes  

de alta segurança. “Nenhum outro cofre 

no mercado consegue oferecer o nível de 

protecção que oferecemos aqui.” 

Os cofres estão disponíveis nas marcas 

Rosengrens e Chubbsafes, como o Cassio e 

o Trident, com uma gama da Fichet-Bauche 

que será lançada no decorrer do ano  2010.

A Gunnebo transformou o sistema 

fechado de tratamento de dinheiro 

para o sector do retalho mais seguro 

e mais eficiente com a introdução da 

segunda geração do SafePay™.

“Quando a Gunnebo lançou inicialmente o 

SafePay™, a noção de sistema de tratamen-

to de dinheiro verdadeiramente fechado 

começou a tornar-se uma realidade para 

os retalhistas,” afirma Tobias Gunnesson, 

Director da Linha de Produtos, Marketing, 

para o SafePay™. “Agora, passados 5 anos 

e 3200 instalações mais tarde, vamos dar 

mais um passo em frente.”

A segunda geração de recicladores de notas 

e moedas – utilizados para o sistema fecha-

do de tratamento de dinheiro  em pontos 

de pagamento tradicionais e self-service 

– passou a ser mais fácil de utilizar graças 

à melhor nitidez do visor, a uma taça maior  

para as moedas e a um pagamento com 

notas muito mais simples. A assistência 

e a manutenção do sistema são também 

mais rápidas e mais fáceis. Além do mais, a 

segurança aumentou porque a movimen-

tação do dinheiro para o back office e entre 

pontos de pagamento é feita em cassetes 

de transporte protegidas com tinta.

“A Gunnebo é uma pioneira no domínio 

de sistemas fechados de tratamento de 

dinheiro, e através do sistema SafePay™ 

tem incentivado continuamente a inovação 

nesta área. Esta posição é consolidada pelo 

lançamento da nova geração de produtos 

SafePay™,” acrescenta Tobias Gunnesson.

Foi lançada uma nova gama de 

recintos de segurança leves com 

protecção anti-roubo certificada. 

Podem ser incorporados de forma 

personalizada nas estruturas 

existentes de qualquer edifício.

“Há claramente uma necessidade de 

divisões reforçadas e seguras, não só em 

bancos, mas também em locais onde se 

guardam artigos de alto risco,” explica 

Myriam Bevillon, Directora de Linha de 

Produtos para cofres e casas-fortes  de alta 

segurança na Gunnebo. “Oferecemos pro-

tecção certificada com a Classificação II, III 

ou IV, para tudo, desde produtos farmacêu-

ticos e armas de fogo, a dinheiro e arquivos.”

O recinto é construído utilizando painéis 

modulares – paredes, tecto, piso e porta – 

que podem ser montados rapidamente 

para proteger o conteúdo de uma divisão 

ou armazém existente.

“A flexibilidade da construção significa que 

os clientes vão obter uma solução que satisfaz 

os seus requisitos específicos,” acrescenta 

Bevillon, “E as aplicações são vastas.”

A gama é comercializada com as marcas 

Rosengrens, Fichet-Bauche e Chubbsafes.

A Gunnebo redesenhou recentemente 

a sua gama de barreiras móveis em 

cruz de tripé para lhe dar uma imagem 

nova e fresca.

Dentro deste espírito de renovação, todos 

os grupos de produtos da gama, incluindo 

a série de barreiras móveis em cruz de tripé 

com alarme (ATT) e o controlo de trânsito 

inadequado (ITC), partilharão também uma 

plataforma mecânica e electrónica comum. 

“Ao actualizar a gama e ao reunir todos os 

modelos sob um mesmo princípio,” afirma 

Sergio Zanghellini, Director de Linha de 

Produtos para as barreiras móveis em cruz, 

“Os clientes não só be-

neficiarão de melhorias 

técnicas mas também 

de uma gestão mais fácil dos sistemas.”

Além disso, toda a gama estará agora 

disponível com a opção de um braço que 

baixa para facilitar a evacuação em caso de 

emergência. 

A barreira móvel em cruz de tripé é uma 

solução de controlo de entradas compacta e 

popular que permite a passagem rápida de 

indivíduos autorizados, tornando-a adequa-

da para áreas onde existe um fluxo grande 

e constante de pessoas, como escritórios ou 

edifícios públicos.

Cofre único com  
tripla protecção

A nova geração do sistema fechado  
de tratamento de dinheiro

Aplicações infindáveis para recintos de 
segurança modulares

Barreira móvel em cruz de 
tripé com nova concepção

O feedback de retalhistas, caixas, compradores e 

empresas externas de transporte de valores (ETV) 

contribuiu para o novo design do SafePay™.

Novo Trident e Cassio 

– protecção contra 

roubo, incêndio e 

explosivos
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 #1 2010IN FOCUS – ENTRANCE CONTROL

Controlo de Entradas mais inteligente do que nunca 
na prevenção do acesso não autorizado

“Quando se trata de segurança, a funcionali-

dade é tudo. Os produtos têm de ser robustos 

e fiáveis,” afirma Rob Wheeler, Director Geral 

de Controlo de Entradas na Gunnebo.

Contudo, a personalização é também 

importante para garantir a implementação 

perfeita dos sistemas de acessos e de 

entradas em ambientes específicos. Dado 

que a Gunnebo possui uma ampla gama de 

produtos, é altamente provável que já exista 

uma solução adequada, pronta a usar.

“Caso contrário, podemos personalizar os 

nossos produtos para obter o design certo e 

o acabamento elegante para o ambiente do 

utilizador,” afirma Wheeler.

Para tirar o máximo partido de um sistema 

de controlo de acessos, a solução tem de 

oferecer o nível de segurança certo. Os 

próprios clientes costumam ter uma ideia 

clara sobre se necessitam de baixa ou alta 

segurança. Caso contrário a Gunnebo pode 

ajudá-los, sendo que o ideal é estar envolvida 

no projecto logo de início. Os factores que 

influenciam este tipo de trabalho incluem 

o volume de pessoas que entra e sai, e se o 

sistema necessita de lidar com pessoas que 

não são empregados.

“Uma empresa com muitos visitantes 

não pode dar-lhes as boas-vindas com uma 

vedação e um intercomunicador na entrada. 

É necessário ter um determinado grau de 

abertura,” explica Wheeler.

Entrar “à pendura”  
ou entrar colado
Os produtos de baixa segurança incluem 

torniquetes,  portões de entrada e portões 

de pontos de venda sem qualquer adição 

de extras. A segurança pode ser aumentada 

acrescentando por exemplo, cartões de 

identificação electrónicos, mas ainda assim 

os visitantes indesejados conseguem passar 

sem grande dificuldade.

Um sistema mais seguro seria o de portas 

trancadas com leitores de cartões, porque 

param fisicamente qualquer pessoa sem 

um cartão de passagem válido. Mas quando 

alguém com um cartão válido abre a porta, 

uma ou mais pessoas não autorizadas podem 

entrar de seguida, uma prática conhecida 

como “entrar à pendura”. E com um sistema 

de controlo para acesso individual, os intru-

sos podem ainda “entrar colados”, ou seja, 

forçar a entrada colando-se atrás de outra 

pessoa com acesso.

Soluções de alta  
segurança necessárias
Para prevenir verdadeiramente qualquer 

acesso não autorizado, é necessário um 

sistema avançado com um nível de segu-

rança muito elevado. Exemplo disso são 

os portões que garantem a admissão de 

uma pessoa de cada vez, embora também 

resistam a ondas de choque originárias de 

explosões e armas de fogo.

“Quando utilizado em conjunto com con-

trolo de identificação electrónico como, por 

exemplo, leitores de cartões, dispositivos de 

códigos ou biométricos, o nosso equipamen-

to físico consegue resolver praticamente 

qualquer necessidade de controlo de acesso, 

qualquer que seja o nível de segurança,” 

afirma Wheeler.

Segurança que nunca dorme
A segurança é normalmente a consideração 

mais importante aquando da compra de pro-

dutos para controlo de acessos e de entradas.

“Contudo, o corte de custos, é outra. 

Um sistema bem pensado pode reduzir o 

número de guardas e de recepcionistas,” 

conclui Rob Wheeler.

E claro, as máquinas nunca se descon-

centram, nunca fazem férias nem metem 

baixa por doença!

Na grande maioria das instalações com um constante vaivém de pessoas, é 

necessário um controlo de acessos e de entradas. Independentemente do nível 

de segurança, a Gunnebo possui soluções fiáveis para todos os tipos de edifícios. 

Um sistema para controlar as entradas e saídas de um edifício tem de funcionar, 

faça chuva ou faça sol.

TEXTO    Mats Ekendahl   

Os portões de entrada 

que utilizam identificação 

electrónica como, por 

exemplo, leitores de cartões 

ou sistemas biométricos, 

dão resposta a praticamente 

qualquer necessidade de 

controlo de acessos.

Leia mais
www.gunnebo.com/

entrancecontrol



6

Em 1973, a guerra despoletou no Médio 

Oriente entre as forças egípcias e israelitas 

na zona do Canal do Suez e Sinai, e entre as 

forças israelitas e sírias nos Montes Golã. No 

sector israelita-sírio, as tensões mantive-

ram-se elevadas e a situação tornou-se cada 

vez mais instável. 

A UNDOF foi criada em 1974, na sequên-

cia da retirada acordada das forças israelitas 

e sírias no Golã. A UNDOF continua até ao 

presente a supervisionar a implementação 

do acordo e a manter o cessar-fogo.

A UNDOF mantém uma zona tampão 

com cerca de 80 km de comprimento e que 

na largura varia entre aproximadamente  

10 km no centro e menos de 1 km no 

extremo sul. O terreno é montanhoso e é 

dominado ao norte pelo Monte Hermon.

“Com esta primeira instalação da barreira 

em cunha na Síria, que criou uma referência 

muito importante para nós, acreditamos 

verdadeiramente que a porta se abrirá para 

mais instalações neste país,” afirma Fadi 

Yakoub, Director de Produto da Gunnebo 

Médio Oriente.

“O nosso parceiro na Síria, o Grupo HAS, 

está já a fazer marcações com diferentes 

autoridades de segurança para discutir as 

possibilidades de utilizar as nossas barreiras 

em cunha noutros locais sensíveis.”

O grupo Gunnebo montou a sua primeira barreira em cunha com saia de 

segurança na Síria para a United Nations Disengagement Observer Force 

(UNDOF), tendo-se já iniciado as conversações entre a Gunnebo e as várias 

autoridades de segurança para mais instalações em locais sensíveis no país. 

SEGURANÇA ELECTRÓNICA     #1 2010

Há cerca de cinco anos, a Gunnebo fez 

um acordo geral com a LFV, a adminis-

tração da aviação civil da Suécia. 

Tratava-se de uma instalação recente 

relacionada com um dos produtos de 

protecção de instalações relativamente 

novo da Gunnebo, o Quick Folding 

Gate. Graças à sua construção única, o 

portão abre e fecha em apenas alguns 

segundos.

A LFV havia encomendado originalmente um 

portão padrão para a saída do Checkpoint 

Cargo Center, mas optou antes pelo Quick 

Folding Gate quando este foi apresentado 

como uma opção pela sua velocidade e 

segurança. A instalação foi levada a cabo 

em Outubro de 2009. 

O portão é galvanizado e mede 4 metros 

de largura por 2,4 metros de altura. “Há uma 

diferença considerável nos tempos de aber-

tura e fecho, e isso é importante para um 

posto de controlo de segurança, porque tem 

um impacto positivo tanto no fluxo de pas-

sagem como na segurança,” afirma Roger 

Gustafsson, Director de Projecto na LFV.

Juntamente com a instalação, a Gunnebo 

forneceu ainda vedação de segurança para 

a área como parte do acordo geral.

As larguras de abertura do Quick Folding Gate situam-se entre os 3,5 e os 6 metros e a abertura/fecho demora 

cerca de 4 a 6 segundos. As alturas de série são 2 ou 2,5 metros. Este portão foi concebido tendo em vista a 

racionalidade e oferece uma alternativa à combinação de um portão de correr com uma barreira de cancela.

Segurança e rapidez 
agarraram o negócio

Primeira barreira em cunha 
montada na Síria e espera-se que 
muitas mais se seguirão

Na administração da 

aviação civil sueca (LFV), 

o portão montado tem 

4 metros de largura e 

2,4 metros de altura. O 

portão teve um impacto 

muito positivo tanto no 

fluxo de passagem como 

na segurança.
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Em 2008, a Gunnebo Bélgica 

ganhou o contrato para proteger 

Liège-Guillemins, a nova estação de 

combóios de alta velocidade com 

tecnologia de ponta, propriedade da 

NMBS, a companhia nacional belga 

de caminhos de ferro.

A Liège-Guillemins requereu a tecnologia 

mais actual, razão pela qual a nova platafor-

ma SecurWave/SecurManager da Gunnebo 

foi escolhida. Uma vez a proposta aceite por 

todas as partes, os planos foram adaptados 

para incluir as actualizações mais recentes. 

A estação, que foi inaugurada em 18 de 

Setembro de 2009 e que foi projectada 

para o famoso combóio de alta velocidade 

TGV, conta agora com a maior instalação 

de sempre da SecurWave realizada pela 

Gunnebo Bélgica.

Regeneração total
A história desta novíssima estação de com-

bóios está associada ao desenvolvimento 

da rede de combóios de alta velocidade na 

Bélgica.  Os combóios de alta velocidade 

deram um novo dinamismo aos caminhos-

de-ferro belgas. 

O trabalho começou há mais de dez 

anos e não só incluía a construção de uma 

nova estação de combóios mas também a 

recuperação de uma zona antiga da cidade 

de Liège, na zona oriental da Bélgica.

O local foi totalmente reconstruído e actua-

lizado para tornar Liège-Guillemins uma das 

maiores estações de combóio  do género. 

A arquitectura é monumental, expressiva, 

transparente e “leve como o ar”, um símbolo 

do espaço inter-europeu com ligações 

centrais a Paris, Londres, Frankfurt, Colónia 

e Amesterdão.

Participação logo no início
Para a Gunnebo Bélgica, o projecto de se-

gurança começou em 2004 com propostas 

para o projecto da solução, e os primeiros 

desenhos das tecnologias especiais que 

podiam ser usadas.   

O conceito básico para a configuração 

de segurança da estação começou com o 

envolvimento de todas as partes e abrangeu 

um leque de domínios diferentes, incluindo 

o centro de viagens, o comércio dentro da 

estação, as salas técnicas e a sala do cofre 

central.  A Gunnebo Segurança Electrónica 

esteve também envolvida na validação do 

projecto da solução.

Pouco a pouco o projecto foi avançando 

com conversações em workshops com o 

cliente. Estas foram necessárias para incor-

porar os exigentes requisitos arquitectóni-

cos, num esforço para respeitar a estética 

do edifício.

Longa parceria
A Gunnebo Bélgica já tinha trabalhado com 

a NMBS há 10 anos, na qualidade de par-

ceiro fornecedor de soluções de segurança 

para as diferentes áreas de tecnologia dentro 

dos caminhos-de-ferro belgas. Durante este 

período, montaram-se múltiplos sistemas 

que continuam a ser mantidos pelos técnicos 

de assistência da Gunnebo com contratos de 

serviço de disponibilidade 24/7. 

O novo projecto é uma continuação desta 

parceria bem sucedida entre a Gunnebo 

Bélgica e a NMBS, e marca uma abertura 

para a plataforma SecurWave.

Liège-Guillemins – segurança moderna  
para uma estação moderna 

TEXTO    Bernard Decraene    

Leia mais em
www.gunnebo.com/

electronicsecurity

Liège-Guillemins, o terminal de combóios de alta velocidade 

da Bélgica foi equipado com a plataforma de segurança 

SecurWave da Gunnebo

FACTOS SOBRE A INSTALAÇÃO 
NA LIÈGE-GUILLEMINS

 8 unidades SecurWave interligadas  �
(online em IP)

2 servidores SecurManager/SMI �

48 WavePads �

40 portas equipadas �

 Mais de 350 pontos de detecção de  �
todos os tipos

 Ligação ao Centro Operativo da Rede  �
central através de despacho HORUS

SEGURANÇA ELECTRÓNICA  #1 2010
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O Grupo Arkéa, sedeado na Bretanha, 

é um dos principais grupos bancários 

franceses. Em 2008, o Arkéa contava 

com 2,9 milhões de clientes, 7328 

empregados e 569 pontos de serviço.

“Desde os anos 80 que gerimos toda a se-

gurança da rede de balcões do Grupo Arkéa 

a partir do nosso próprio centro de controlo 

de monitorização remota em Brest, uma 

cidade na zona ocidental da França, que é 

operado por subcontratantes a trabalhar 

nas nossas instalações. 

“Durante algum tempo, confrontámo-nos 

com o problema de substituir o software 

dos nossos sistemas. Era preciso desen-

volvê-lo para obter maior transparência e 

facilidade de utilização, e para garantir o 

fornecimento de um serviço duradouro,” 

afirma Pennec, Director de Segurança do 

Grupo Arkéa.  

Maior flexibilidade
O Grupo Arkéa conseguiu alterar a ferramenta 

dos sistemas sem interferir na organização.

“Por conseguinte, retivemos o equipa-

mento das nossas filiais, que desenvol-

veremos assim que forem feitos novos 

investimentos, e optámos pela gestão de 

sistemas, que implica utilizar o equipa-

mento, o software e os serviços fornecidos 

pela Gunnebo França. 

“Os cálculos demonstraram que esta 

solução é para nós menos dispendiosa do 

que a subcontratação total. Mantemos 

a nossa liberdade de acção com o novo 

software dos sistemas, que é mais actu-

alizado, mais ergonómico e possui mais 

funções,” explica Pennec.

Depois da formação, a equipa de opera-

dores de CCTV remoto adaptou-se rapida-

mente ao novo sistema, o que lhe permite 

maior flexibilidade para gerir os sistemas, 

ao mesmo tempo que assegura a manu-

tenção da segurança ideal dos balcões do 

Grupo Arkeá 24 horas por dia.

Parceria única      
Se houver uma avaria associada a uma 

sobrecarga, a monitorização e os alarmes 

remotos são reencaminhados para as pla-

taformas de CCTV da Gunnebo França em 

Nice ou Vélizy. 

“Temos absoluta paz de espírito porque 

sabemos que o back-up está assegurado, 

aconteça o que acontecer. Ainda conside-

rámos subcontratar a operação à noite e 

aos fins-de-semana, mas o nosso centro de 

controlo de segurança é solicitado frequen-

temente para desempenhar outras funções 

tais como lidar com anomalias originárias 

de clientes. Por isso, essa opção de subcon-

tratação faria com que fosse necessário 

repensar este serviço.

“Este serviço de monitorização remota, 

com o apoio da Gunnebo França, é uma solu-

ção feita à medida que nos permite, a nós 

próprios, garantir a segurança das nossas fi-

liais, sem correr quaisquer riscos, e mantendo 

as nossa opções futuras abertas. Formámos 

uma parceria de gestão de sistemas única 

com a Gunnebo França,” conclui Pennec.

A Gunnebo França activa monitorização de 
segurança remota para os bancos Arkéa

O software de segurança e o apoio da Gunnebo França 

deram paz de espírito aos bancos do Grupo Arkéa. 

FACTOS
A monitorização remota da Gunnebo 
França assegura a prestação de serviços 
feitos à medida para gerir e operar um 
sistema de segurança eficaz. Permite tam-
bém ao sistema desenvolver e optimizar o 
seu desempenho, cumprindo simultanea-
mente os regulamentos necessários.

Esta função faz parte de uma nova gama 
de serviços inovadores prestados pela 
Fichet-Bauche Televigilância  que inclui:
 

GESTÃO DE SISTEMAS

 Subcontratação parcial ou total da  �
sua base de conhecimento e bases de 
processo: armazenamento de bases 
de dados

 Provisão para clusters de servidores  �
acomodados num ambiente de alta 
segurança e sempre acessível

FORNECIMENTO DE CENTROS DE  
CONTROLO DE MONITORIZAÇÃO  
REMOTA PRONTOS A USAR

 Assistência na elaboração de uma espe- �
cificação de requisitos

 Engenharia e assistência na criação  �
(hardware e software)

 Recrutamento e formação de operadores �

 Constituição e gestão da equipa de  �
operadores

 Manutenção contínua e serviço de actu- �
alização

TEXTO    Jocelyne Benisri
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A oferta de serviços da Gunnebo difere 

de mercado para mercado visto estar 

estreitamente associada aos produtos e ao 

posicionamento do mercado. Abrange tudo, 

desde a distribuição directa ou indirecta de 

produtos simples à integração de soluções 

complexas, que pode até incluir produtos da 

concorrência. No maior Centro de Clientes do 

Grupo, a Gunnebo França, estas actividades 

são responsáveis por 33% das vendas anuais 

e 450 empregados. 

Para dar uma melhor ideia de como é a 

actividade de serviços da Gunnebo numa 

base diária, a Global encontrou-se com 

Delphine Guerrier, Directora do Serviço e  

Monitorização Remota na Gunnebo França.

Uma plataforma  
para negócios novos
“Os Serviços são uma enorme responsabili-

dade, onde o foco no cliente, a fiabilidade e 

a integridade são factores fundamentais,” 

afirma Delphine Guerrier. “Como tal, os Ser-

viços em França são acima de tudo acerca de 

homens e mulheres totalmente dedicados 

à satisfação do cliente. Estes empregados 

são uma força genuína para a Gunnebo. 

Desenvolvê-los é uma parte importante da 

nossa filosofia de gestão e à medida que se 

desenvolvem, os valores humanos do Grupo 

também se desenvolvem. Como sou exigente, 

a curiosidade e a abertura de espírito são 

qualidades que aprecio particularmente no 

nosso pessoal: colocar as coisas em perspec-

tiva, redefinir-se como pessoa, desenvolver, 

discutir as nossas experiências.”

Algumas parcerias foram criadas graças aos 

Serviços. Um exemplo, é uma cadeia francesa 

muito famosa de equipamentos despor-

tivos com cerca de 220 lojas em França. 

Para começar, este cliente confiou todas as 

suas instalações ao sistema de vigilância 

remota da Gunnebo, somente nessa altura 

pediram um acordo geral para instalação 

de sistemas de videovigilância, seguido da 

instalação dos alarmes anti-roubo. Actu-

almente recorreram também à Gunnebo 

para implementar o sistema fechado de 

tratamento de dinheiro, o SafePay™ como 

parte do seu novo conceito de loja.

“Nos nossos sectores de segurança, quan-

do o cliente escolhe um produto ou uma 

solução, espera um compromisso contínuo 

e quer saber quais são os custos totais de 

propriedade. Além do mais, as necessidades 

dos clientes baseiam-se em problemas que 

requerem da nossa parte a configuração de 

soluções eficazes e actualizáveis,” afirma 

Delphine Guerrier.

Conhecimento especializado  
sobre segurança global
Delphine Guerrier vê muitas oportunidades 

para o futuro dentro da actividade dos Ser-

viços, quanto mais não seja porque o Grupo 

pode também agora posicionar-se como 

integrador de soluções. 

“A Gunnebo tem muitas mais-valias que 

lhe permitem reter e desenvolver uma posi-

ção de liderança no mercado de serviços da 

segurança. Estas incluem uma oferta global 

no formato de pacote por mercado, conheci-

mento especializado tecnológico, cobertura 

nacional e conhecimento dos requisitos dos 

nossos clientes,” afirma Delphine Guerrier.

A futura oferta  
de serviços da Gunnebo
“No futuro, necessitamos focar-nos em servi-

ços de alto valor acrescentado: “teleserviços” 

(manutenção remota, vigilância remota, 

etc.), consultoria e a criação de novas ofertas 

como cursos de formação,” conclui Delphine 

Guerrier. “Nós vimos de um mundo indus-

trial de produtos e de sistemas, e agora a 

tendência entre os nossos clientes é comprar 

um pacote de serviços global. 

“Temos o que é preciso para ter sucesso – 

tem tudo a ver com uma estratégia harmoni-

zada. E além do mais, a filosofia de serviços da 

Gunnebo adapta-se particularmente bem a 

conceitos para instalações diversas tais como 

bancos, distribuição em massa e indústria.”

FACTOS   
Nome: Delphine Guerrier

Data de nascimento: 1970

Habilitações literárias: Licenciatura em 
auditoria e contabilidade.

Carreira na Gunnebo: Juntou-se ao 
grupo em 1996 como auditora interna 
e mais tarde desempenhou o cargo de 
Directora Financeira e Directora-geral 
da actividade de Electronics. Em 2006 
passou a Directora dos Serviços e Moni-
torização Remota em França.

TEXTO    Karin Wallström

Os Serviços têm um papel fundamental nas relações duradouras
Dos contratos de manutenção à consultoria, auditoria e vigilância remota, a oferta de 

serviços da Gunnebo abrange um vasto leque de actividades. 

Da esquerda para a direita: Alain Abgrall, Director de Operações, Delphine Guerrier, Directora Geral e 

Frédéric Famchon, Director Técnico da Business Line After Sales Service da Gunnebo França.

Delphine

 Guerrier

 #1 2010SERVIÇOS
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Uma equipa, mais de 1 000 cofres e um dia inesquecível

Em Junho de 2008 foi adjudicado  

à Gunnebo um contrato que 

contemplava o fornecimento de  

cofres para 128 escritórios. Os 

escritórios do cliente estavam 

dispersos por 125 países à volta do 

mundo, e o fornecimento tinha de 

estar concluído no prazo de 18 meses.

Uma equipa de montagem europeia consti-

tuída por doze técnicos polacos da Gunnebo 

foi cuidadosamente seleccionada para a 

missão de montar cinco tipos de cofres à 

volta do mundo. O projecto foi gerido na 

Bélgica, próximo da sede do cliente. A aven-

tura começou em Setembro de 2008 com 

1088 cofres na bagagem.

A Gunnebo ficou responsável por organizar 

o transporte internacional, a entrega propria-

mente dita, a montagem em cada edifício 

assim como pela instalação e programação 

das fechaduras electrónicas e a formação de 

utilizadores em cada um dos locais.

Ainda antes do projecto começar foi 

necessário organizar algumas coisas. O 

primeiro desafio consistiu em encontrar 

parceiros para ajudar com a logística. A 

maioria das empresas só podia oferecer 

um serviço parcial mas finalmente a DHL-

Danzas na Alemanha e a AGILITY na Suíça 

foram seleccionadas. 

Executado com sucesso
O segundo desafio consistiu em preparar o 

projecto global, mas manter uma abordagem 

pessoal por entidade, com exigências especí-

ficas para os 125 países, cada um deles com 

vários requisitos próprios, diferentes formas 

de pensar e de reagir, diferentes necessidades 

de informação e assim por diante.

Os meses foram passando e as instalações 

foram-se sucedendo, sempre com sucesso. 

Embora durante o percurso a equipa se 

tivesse deparado com alguns problemas, 

nomeadamente, atrasos nos transportes e 

nos desalfandegamentos, greves das 

companhias de aviação e das alfândegas, 

motins, mau tempo, cancelamento de voos, 

um tremor de terra, países em guerra, 

complicações com o visto do técnico, dez 

casos de bagagem perdida (incluindo o 

estojo completo das ferramentas de 

montagem), uma empresa de mudanças que 

não apareceu e alguns riscos nos cofres.

TEXTO    Linda Gårdlöv
SUDÃO: “Houve um motim em frente ao 
edifício do cliente. A equipa de mudanças 
local não apareceu. Os cofres e os ar-
mários ficaram à porta. Com a ajuda de 
alguns dos trabalhadores locais do cliente, 
acabou por ser o próprio Michal, o técnico 
da Gunnebo a fazer o trabalho.”

CONGO (Kinshasa): “Greve da alfândega: impossível tirar o equipamento do armazém. Tivemos de ir lá duas vezes para acabar o trabalho.”

ARGÉLIA: “Necessitávamos de um 

documento de isenção para fazer o 

desalfandegamento: o nosso técnico 

teve de esperar uma semana pelo 

precioso documento.”

ARGENTINA: “Tivemos de desmontar 

as janelas para conseguirmos entrar e 

instalar os cofres.”

CABO VERDE: “Havia uma única grua 

em todo o território de Cabo Verde e nós 

precisávamos dela!”

HONDURAS: “O país estava em guerra e em 

estado de crise.”
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Uma equipa, mais de 1 000 cofres e um dia inesquecível

AFEGANISTÃO: “Esta entrega era considerada 

como sendo essencial para o cliente. Dois 

cofres foram especialmente montados para 

dar resposta a necessidades específicas. Os 

nossos técnicos tiveram de usar coletes à 

prova de bala.”

JIBUTI: “A equipa de mudanças era 
constituída por 13 trabalhadores que 
trabalhavam descalços e sem quaisquer 
ferramentas, nem sequer cordas 
tinham. Ficaram alguns riscos nas 
escadas depois do trabalho acabado.”

LESOTO: “Tempo muito mau e ventoso. Os 

nossos técnicos apanharam o avião em 

Joanesburgo, mas foi impossível aterrar no 

Lesoto e o avião teve de dar meia volta e 

regressar. Robert foi ajudado pela Gunnebo 

África do Sul e chegou a Maseru, no Lesoto, 

por estrada.”

PAQUISTÃO: “Robert chegou a uma 

estranha e perturbadora pensão. Tudo 

parecia ameaçador – passou várias noites 

em branco.”

ETIÓPIA: “Um dos cofres ficou totalmente 

destruído pelo garfo de um empilhador.”

AUSTRÁLIA: ”Nenhuma das empresas de logística queria fazer o trabalho em Camberra e nós precisávamos de uma grua. Foram necessárias três semanas de negociações para conseguir colocar os cofres no interior das instalações do cliente.”

ARMÉNIA: “O local tinha umas escadas 

modernas em espiral, feitas de vidro, e 

alguns dos degraus nem sequer estavam 

fixos à parede. Ninguém sabia se iria supor-

tar o peso dos cofres pesados. Foi necessário 

consultar um eminente arquitecto. Tivemos 

de fazer duas viagens à Arménia antes de 

executar o trabalho…e acabámos por fazê-

lo sem qualquer problema.”

TAIWAN: “Houve um tremor de terra 

enquanto os nossos engenheiros estavam 

no país.”
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Edifício icónico com vista sobre o 

mundo, Burj Khalifa é reconheci-

damente um alvo de alto risco. Este 

milagre de torre, eleva-se a mais de 

800 metros acima do solo, mais alto 

do que qualquer outra estrutura do 

mundo jamais construída pelo homem. 

A construção alojará escritórios, apartamen-

tos, estabelecimentos de alimentos e bebidas, 

instalações de lazer e recreio e uma plata-

forma de observação assim como serviços, 

acessórios e comunicação.

 “Depois de um longo processo de investi-

gação, voltámo-nos para um dos nomes mais 

notáveis no ramo da segurança de protecção 

de instalações no Médio Oriente, a Gunnebo,  

e pedimos que nos ajudassem a proteger o 

edifício,” afirma Jonathan Keith, Director de 

Filial de Sistemas de Incêndio e Segurança na 

Johnson Controls International UAE.

A protecção de segurança da Burj começa 

no exterior, onde a Gunnebo forneceu os Blo-

queadores de Estrada K12 com classificação 

de colisão. Ao entrar no edifício uma pessoa 

tem de se identificar nos módulos SpeedStiles 

e GlasStiles da Gunnebo antes de lhe ser 

concedido o acesso. 

“A Gunnebo demonstrou grande flexibili-

dade ao longo de todo o projecto e forneceu 

produtos personalizados para dar resposta 

aos elevados padrões definidos pelo projecto 

do arquitecto,” acrescenta Jonathan Keith. 

“Este prestigioso projecto serve como uma 

referência essencial para o nosso desenvol-

vimento futuro na região, e já agora, para 

o mundo. Podemos simplesmente afirmar 

que com este projecto estabelecemos um 

marco no mercado da segurança,” afirma 

Jacob Touma, Director Nacional da Gunnebo 

Médio Oriente.

A torre Burj Khalifa foi inaugurada 

oficialmente a 4 de Janeiro de 2010 – data 

em que se celebra o aniversário da subida 

ao trono do Xeque Mohammed bin Rashid 

Al Maktoum do Dubai.

Milagre de torre – proteger o novo 
marco icónico do Dubai

A Gunnebo e a Panaxia Security 

gozam já de uma longa parceria 

em sistemas de manuseamento de 

dinheiro e armazenamento seguro. 

Durante o Verão de 2009, a Gunnebo 

forneceu novas soluções ao grupo 

sueco com um contrato de serviço  

e manutenção associado.

A Panaxia Security é um grupo de segurança 

com cerca de 900 empregados e centros de 

operação espalhados por 23 locais na Suécia. 

Oferece serviços nas áreas de trânsito seguro, 

manuseamento de dinheiro, logística, pesso-

al de segurança, vigilância e tecnologia.

O fornecimento da Gunnebo ao novo 

centro de contagem de dinheiro da Panaxia 

inclui a montagem de uma caixa-forte pré-

fabricada, que actualizou a segurança física 

e fornece uma solução completa para a mo-

derna gestão de dinheiro do Grupo Panaxia.

“Temos paz de espírito com a Gunnebo 

como nosso fornecedor de segurança; a 

Gunnebo ofereceu o melhor valor pelo nosso 

investimento,” afirma Ingemar Eriksson, 

chefe da unidade de negócio de Gestão de 

Dinheiro na Panaxia.

“Relativamente à produção e logística, 

a nova instalação é construída com uma 

abordagem totalmente nova, permitindo-

nos criar o conceito de segurança que nós 

queremos. Escusado será dizer que a cons-

trução do centro de contagem de dinheiro 

cumpriu as normas da Associação dos 

Banqueiros Suecos.”

Sistema de manuseamento de dinheiro montado na Panaxia sueca

FACTOS ACERCA DA  
BURj KhALIFA:

Altura: Antena: 828 m (2 717 ft) �

Telhado: 688 m (2 257,2 ft) �

Último piso: 636 m (2 087 ft) �

 Número de pisos: 160 pisos habi- �
táveis

 Área de piso: 334 000 m � 2  
(3 595 100 ft2)

Inaugurada: 4 de Janeiro de 2010  �

Dois recordes mundiais actuais, entre 
outros, batidos pela Burj Khalifa:

 A estrutura autónoma mais alta de  �
sempre: 636 m (2 087 ft)

 Edifício com o maior número de  �
pisos: 164

RETALHO     #1 2010

Leia mais em
www.gunnebo.com/highsecurity

TEXTO    Linda Gårdlöv



13

 #1 2010

Para a empresa de construção NCC, o 

trabalho ambiental implica assumir 

responsabilidades para o futuro, 

bem como atenção aos custos, antes,  

durante e depois de um projecto. Para 

tal, a NCC precisa de poder confiar 

nos seus fornecedores, incluindo a 

Gunnebo Troax.  

Os nossos clientes exigem-nos controlo total. 

Não queremos surpresas nos nossos projec-

tos de construção,” afirma Anders Edlund, 

Chefe de Compras na NCC Construction 

Sweden. “As compras aos fornecedores são 

70% do nosso volume de negócios, por isso 

também eles têm de colaborar no desenvol-

vimento do nosso trabalho ambiental.”

Hoje em dia, este trabalho implica não só 

evitar substâncias e emissões nocivas, mas 

a optimização de energia durante o processo 

de produção é igualmente importante. 

15% do impacto total de um edifício sobre 

o ambiente ao longo de 50 anos é derivado 

dos seus materiais de construção.

“Não é uma tarefa fácil, mas a energia 

é cada vez mais cara e é um parâmetro 

importante. O trabalho ambiental eficaz é 

também uma forma de reduzir custos.”

Por conseguinte, a NCC requer dos seus 

fornecedores que estes continuem a trabalhar 

para minimizar o impacto ambiental adverso 

mesmo depois do período do concurso. É este 

o caso da Gunnebo Troax, onde o trabalho 

ambiental passou da eliminação dos riscos 

ambientais para a racionalização da produção 

em termos de consumo de energia e recupe-

ração de calor excedente, por exemplo.

“Trabalharmos há muito tempo com a 

Gunnebo Troax, parcialmente em unidades 

de armazenamento para os apartamentos 

que construímos,” afirma Edlund. “Uma 

vantagem desta colaboração é o facto de tra-

balharmos  directamente com o fabricante, o 

que torna o trabalho ambiental 

mais fácil, e é importante para 

assegurar a qualidade certa.” 

E as perspectivas de 

continuação da colaboração 

são boas. O próprio trabalho 

de desenvolvimento da NCC 

implica a standardização e in-

dustrialização da construção. 

“De futuro, será cada vez 

mais importante acordarmos 

com os nossos fornecedores 

relativamente ao desenvolvi-

mento dos custos. Necessi-

tamos de trabalhar em conjunto para reduzir 

a espiral de custos na indústria da constru-

ção. Tal implica racionalizar todo o processo 

de produção, quer no local, quer entre os 

subempreiteiros. É aqui que a Gunnebo Troax 

é muito boa. Possui um sistema e pode 

produzir os produtos que são necessários. 

Necessitamos de mais standardização na 

indústria da construção.”  

“A construção eficiente ao preço certo, e com o 

menor impacto possível para o clima, são questões 

importantes para o futuro. É por este motivo que 

estamos a investir no melhoramento dos métodos 

de construção e dos processos de colaboração, e na 

redução do consumo de energia.” Anders Eklund, 

Chefe de Compras, NCC Construction Sweden.

Parceiro de força da Gunnebo Troax para 
construções energeticamente eficientes 

Para a Gunnebo Troax, cumprir as leis 

e os regulamentos ambientais é algo 

que nem se põe em questão. Depois 

de eliminar todos os principais riscos 

ambientais, chega à altura dos 

pormenores mais delicados. Há, no 

entanto, sérias poupanças financeiras 

que é preciso fazer. O objectivo é ser 

5% mais eficiente energeticamente 

até 2012.

 

“Acabámos de instalar uma nova linha de 

produção com motores eléctricos em vez de 

compressores,” explica Irene Jansson,  

Directora para o Ambiente na Gunnebo Troax. 

“Exigimos garantias de que este sistema 

consumiria menos electricidade. Além 

disso, iniciaremos brevemente um sistema 

concebido pelo nosso departamento de 

manutenção para recuperar o calor do 

forno de têmpera. Permite-nos encerrar o 

aquecimento de gás durante os meses de 

Verão e utilizar o aquecedor de imersão 

para aquecer água fria. As poupanças 

estão estimadas em pelo menos 50 mil 

euros. Pequenas mudanças têm grandes 

resultados!”

Trabalho ambiental a produzir grandes resultados  

FACTOS
Em 2008, a NCC na Suécia apresentou 
um volume de negócios de mais de  
30 mil milhões de coroas suecas e cerca 
de 10 700 empregados. A NCC  
Construction Sweden constrói casas, 
escritórios, estradas, fábricas industriais 
e outras infra-estruturas na Suécia.

Irene Jansson, Directora para o Ambiente na 

Gunnebo Troax, considera o impacto ambiental de 

todos os processos internos.

AMBIENTE

TEXTO    Anna Blomén

TEXTO    Anna Blomén
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Segurança nos aeroportos a 
mudar constantemente mas 
sem nunca perder o foco

Passaram-se oito anos desde os atentados 

terroristas nos Estados Unidos a 11 de 

Setembro de 2001, o dia que mudou muita 

coisa, em particular nos aeroportos. A segu-

rança foi sempre uma prioridade aqui, mas 

depois desse dia, foi rapidamente apertada 

e a União Europeia  elaborou regulamentos 

harmonizados.  

“Hoje em dia somos rigorosamente re-

gulados por requisitos oficiais, que definem 

a fasquia daquilo que temos de alcançar. 

E a segurança é exactamente isso: se tem 

algo que pode ser atractivo para outra 

pessoa, tem de melhorar continuamente a 

protecção. As pessoas que querem aquilo 

que possui, estão provavelmente também 

a melhorar os seus métodos ou a mudar os 

seus objectivos,” afirma Larsson.

Foco em actos de terrorismo 
Quais são os principais riscos que é preciso 

considerar hoje em dia?

“A criminalidade de várias formas é sempre 

um risco, mas de um modo geral, os regula-

mentos focam-se nos actos de terrorismo.  

É nos mesmos que o enquadramento geral 

do regulamento se baseia e o motivo pelo 

qual é tão importante ter a mesma abor-

dagem para além das fronteiras nacionais,” 

explica Larsson. 

Principal ponto do orçamento
Cerca de duas centenas de pessoas no 

Aeroporto de Landvetter trabalham em 

segurança. Em termos de número de 

pessoal no aeroporto, isto é de longe muito 

maior do que a área que abrange a 

segurança operacional técnica. Por exemplo, 

muitos recursos são dedicados aos 

controlos de segurança dos passageiros e 

bagagem. De facto, uma percentagem 

muito elevada das despesas totais em 

pessoal está relacionada com a segurança. 

O orçamento para equipamento e 

tecnologia é também fortemente influen-

ciado pelos requisitos de segurança.

“Temos equipamento que vale muito 

dinheiro, produtos fornecidos pela Gunnebo, 

assim como tecnologia para inspeccionar 

bagagem e assim por diante.”

Sigilo
Um dos objectivos é assegurar que todo o 

sistema de segurança, que inclui muitos com-

ponentes e funções diferentes, seja conhecido 

pelo menor número de funcionários possível: 

infra-estruturas, maquinaria, sistemas de 

câmaras e pessoal com várias obrigações.

“Quanto mais pessoas conhecerem o 

sistema completo, mais vulnerável será, 

motivo pelo qual uma parte considerável 

deste é confidencial,” explica Larsson. 

Viajantes seguros
Em última análise, o objectivo de toda a 

segurança é proteger os viajantes. É impor-

tante que os passageiros saibam isto e se 

sintam seguros. 

“Há uma percepção de que a aviação é 

particularmente vulnerável ao terrorismo, 

por exemplo. Tal faz com que seja particu-

larmente importante que nós demonstremos 

de forma clara quanto do nosso trabalho 

é dedicado à segurança. É essencial que os 

nossos clientes tenham confiança em nós,” 

conclui Larsson.

É essencial que  

os nossos clientes  

tenham confiança  

em nós

A segurança é uma das áreas genuinamente mais importantes no orçamento 

e operação de um aeroporto. A operadora de aeroportos sueca LFV tem cerca 

de 500 empregados no Aeroporto de Landvetter em Gotemburgo, dos quais, 

aproximadamente 40% trabalham em segurança.  “Muito do trabalho é secreto, 

mas é igualmente importante mostrar de forma clara aos viajantes que estamos 

sempre a pensar nas questões da segurança e que o aeroporto é um lugar 

seguro para se estar,” afirma Dan Larsson, Chefe de Segurança no Aeroporto de 

Landvetter.

TEXTO    Karin Marks     

Leia mais em 
www.gunnebo.com/

airport 
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FACTOS ACERCA DO IMMSEC
O ImmSec é um portão de imigração 
de alta segurança automatizado. O 
sistema é altamente seguro e eficiente 
e só deixa passar uma pessoa de cada 
vez pela porta. A encomenda inicial 
abrange quatro instalações-piloto do 
ImmSec, no qual leitores de cartões 
ID inteligentes, leitores de impressões 
digitais e dois monitores LCD serão 
integrados no exclusivo sistema da 
Gunnebo para detecção de pessoa indi-
vidual e artigos abandonados, o TDAR.

A actividade da Gunnebo no Médio Oriente 

tem sido um sucesso desde que a operação 

começou no início de 2000. Ultimamente os 

produtos que mais se têm vendido são 

vários sistemas para controlo de acessos  

e entradas.

Em Setembro de 2008, foram entregues 

quatro instalações-piloto no Barém.  

O sistema ImmSec estava equipado com  

leitores de cartões ID inteligentes, leitores 

de impressões digitais, dois monitores LCD 

e o TDAR, o exclusivo sistema da Gunnebo  

para detecção de pessoa individual e artigos 

abandonados. A decisão de equipar o Aero-

porto Internacional do Barém com controlo 

electrónico de passaportes faz parte desta 

iniciativa, que o aeroporto continua até  

ao presente.

Cliente satisfeito
“Oferecemos a tecnologia mais recente e o 

cliente está extremamente satisfeito com 

o equipamento. O Barém quer continuar a 

investir em segurança, mas decidiu manter 

os sistemas-piloto por mais um tempo 

antes de fazer um investimento completo,” 

afirma Touma.

A identificação biométrica implica a pré-

programação de documentos de ID mas, 

em compensação, os tempos de espera nos 

controlos de passaporte, por exemplo, são 

de longe muito mais curtos para pessoas 

com documentos de viagem biométricos. 

A instalação no Aeroporto Internacional 

do Barém gerou imenso negócio, conforme 

explica Touma. Por exemplo, os aeroportos 

 em Omã e em Abu Dhabi, aos quais a 

Gunnebo forneceu anteriormente portões 

rápidos, estão agora interessados nos  

portões de imigração ImmSec. 

Novo terminal no Catar
Outra encomenda que a Gunnebo trouxe 

para casa é para o Aeroporto de Doha no 

Catar, onde um novo terminal está em  

construção – o terminal do pessoal do  

Emir, que é independente das instalações 

habituais dos passageiros. O edifício do 

novo terminal terá um design exclusivo, 

destinado à família do Emir, aos represen-

tantes sénior do governo e a outros visitantes 

importantes do Catar. A montagem dos por-

tões e dos pinos especialmente concebidos 

iniciou- se em finais de 2009. A encomenda 

está avaliada em cerca de 7,5 milhões de 

coroas suecas. 

“Sabíamos que a segurança era um 

aspecto muito importante deste projecto 

em particular, e procurámos fornecer as 

melhores soluções de segurança possíveis a 

partir do momento em que tivemos ordem 

para avançar,” conclui Touma.

TEXTO    Karin Wallström

Aeroportos do Médio Oriente investem em sofisticados  
sistemas de controlo de acessos e de entradas

A montagem de portões de imigração de alta segurança no Aeroporto Interna-

cional do Barém gerou mais negócio. Os aeroportos em Omã e em Abu Dhabi 

estão agora interessados no equipamento de segurança da Gunnebo.  

“A instalação no Barém ajudou-nos imenso – estamos orgulhosos dela,” afirma 

Jacob Touma, Director Nacional da Gunnebo Médio Oriente.

PROTECÇÃO DE INSTALAÇÕES    #1 2010
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A encomenda mais recente consistiu em duas 

portas de segurança dupla para passagei-

ros, as Gunnebo PasSec HSW, que foram 

instaladas na saída da recolha de bagagens 

no Aeroporto de Perth. As portas aumentarão 

a segurança e impossibilitarão o acesso de 

qualquer pessoa à zona segura. Além do mais, 

economizar-se-ão recursos na medida em 

que não é necessário pessoal. No passado a 

saída consistia em simples portas de correr 

automáticas com guardas da segurança. 

“Este tipo de porta está a tornar-se cada 

vez mais comum nos aeroportos de todo 

o mundo. Sabemos que a Qantas está a 

planear uma actualização em todos os prin-

cipais aeroportos na Austrália, e achamos 

que temos uma boa hipótese de ganhar 

também estas encomendas. Tal representaria 

um negócio na ordem dos dois milhões de 

dólares australianos (cerca de 1,2 milhões de 

euros), o que é um montante considerável,” 

afirma Laurie Mugridge.

“Temos um bom relacionamento com a 

Qantas derivado de trabalhos anteriores. 

Juntamente com a actual instalação em 

Perth, acho que isto significa que estamos 

muito bem posicionados para os seus pro-

jectos futuros.”

Os portões anti-retorno PasSec no Aeroporto de 

Praga impedem os passageiros de regressarem ao 

lado das partidas.

Qantas actualiza as suas saídas de passageiros

Desde que em 2008 a República Checa 

se tornou uma nação do espaço 

Schengen, os requisitos de segurança 

nos seus aeroportos foram apertados. 

Como parte desta medida, a Gunnebo 

República Checa forneceu e montou 

quatro portões anti-retorno PasSec no 

novo terminal do aeroporto em Praga. 

Quando o Aeroporto de Praga escolheu os 

equipamentos de segurança da Gunnebo 

República Checa, os principais factores de-

terminantes foram, a tecnologia e o apoio 

facilmente acessível. 

“Este projecto é o resultado do nosso 

esforço contínuo para nos destacarmos no 

mercado e, como é natural, estou encanta-

do” afirma Jiri Machka, Director Nacional da 

Gunnebo República Checa num comunicado 

de empresa.  

Os portões anti-retorno PasSec foram 

concebidos para dar resposta a necessida-

des específicas de aeroportos e possuem 

um sistema de detecção que impede os 

passageiros de regressarem às partidas 

depois de entrarem nas chegadas. 

Jana Klapstova, responsável por produtos 

e logística na Gunnebo República Checa, 

diz que a Gunnebo realizou anteriormente 

várias instalações de segurança no Aeropor-

to de Praga, mas esta é a primeira vez que 

fornece portões anti-retorno.

“O equipamento possui um design discre-

to e é fácil de utilizar. O cliente está satisfeito 

e naturalmente esperamos que isto leve a 

mais encomendas,” conclui Klapstova.

Portões anti-retorno concebidos para 
satisfazer necessidades específicas de aeroportos

TEXTO    Qithara Inal   

As portas de segurança da Gunnebo estão a racionalizar e a aumentar a segurança 

no Aeroporto de Perth, à medida que a companhia de aviação australiana Qantas 

vai actualizando as suas saídas de passageiros. Um negócio com potencial para 

crescer. “Há um tremendo potencial de negócio para nós se a Qantas modernizar 

as suas entradas e saídas em todos os principais aeroportos na Austrália,”  

afirma Laurie Mugridge, Directora de Desenvolvimento de Negócios para a 

Gunnebo Austrália.

TEXTO    Karin Marks     

Aeroportos do Médio Oriente investem em sofisticados  
sistemas de controlo de acessos e de entradas

PROTECÇÃO DE INSTALAÇÕES
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o Com a sua fiabilidade, assistência a mo-

toristas e sistemas de segurança, os camiões 

MAN contribuem para tornar o transporte 

de mercadorias muito mais seguro
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PERFIL    Lars Wrebo

PERFIL    Lars Wrebo

MAN apoia  
segurança integrada  

“A segurança é uma questão importante 

para nós e é por esse motivo que faz parte 

no nosso sistema de gestão integrado,” 

afirma Lars Wrebo.

Em todas as fábricas da MAN, as estruturas, 

os processos e as normas são homogéneos.

“Sabemos que somos o foco de actividade 

criminal devido ao nosso sucesso e proemi-

nência,” acrescenta Wrebo. 

No ano passado a empresa lançou um 

projecto para coordenar a segurança física, 

a segurança da informação, assim como 

questões e medidas relacionadas com a 

segurança de dados. O objectivo era estabe-

lecer uma filosofia de segurança homogénea 

para toda a empresa. 

“Somente através da ligação de todas 

as áreas de segurança numa única rede, 

podemos proteger os nossos valores e co-

nhecimento especializado dos criminosos,” 

explica Wrebo.

A MAN é confrontada com o desafio de 

desenvolver normas de segurança eficientes 

que possam ser adaptadas aos requisitos das 

fábricas – a um nível nacional e internacio-

nal. Os processos necessitam de ser flexíveis 

e constantemente melhorados, dado que a 

situação da segurança em geral e os requisi-

tos de cada fábrica estão sempre a mudar. 

Controlo de acessos
“As pessoas – os nossos empregados – têm 

aqui um papel central. Por conseguinte a 

MAN quer agora aumentar a conscienciali-

zação para as questões de segurança entre 

o seu pessoal. Tal irá, por exemplo, permitir-

nos reduzir o risco de espionagem industrial. 

Mas continuamos conscientes de que haverá 

sempre algum risco,” afirma Wrebo.

Nos últimos anos, a empresa tem vindo a 

investir pesadamente no controlo de acessos 

para proporcionar uma protecção ainda me-

lhor para conhecimento e inventários. 

“Para nós, o importante é que os sistemas 

estejam adaptados aos fluxos de trabalho 

corporativos. Por isso, é também necessário 

TEXTO    Birgit Krüger

flexibilidade para além de um elevado nível 

de fiabilidade,” realça Wrebo.

Roubo e outros riscos
Também existem riscos para a MAN fora 

das suas fábricas – qual é o maior?

O roubo da carga certamente representa 

um grande problema para fornecedores 

e clientes. 

O que é que a MAN está a fazer para 

combater isto?

É importante apoiarmos os nossos transitá-

rios através da harmonização dos requisitos 

de segurança e do planeamento de percursos. 

No que toca aos nossos fornecedores de 

serviços de segurança, a fiabilidade e a con-

fiança são critérios importantes na selecção 

de pessoal.

Como é que as soluções técnicas podem 

aumentar a segurança? 

O equipamento técnico como, por exemplo, 

sistemas de segurança ou de localização 

de atrelados, reduzem o risco de roubo da 

carga. O equipamento de segurança que 

protege fisicamente os motoristas também 

não deve ser esquecido. Com a sua fiabili-

dade, assistência a motoristas e sistemas 

de segurança, os camiões MAN contribuem 

para tornar o transporte de mercadorias 

muito mais seguro, não apenas em termos 

de protecção contra roubo.

Lars Wrebo nasceu em 1961 em Bollnäs, 

Suécia. É casado e vive em Munique.

Carreira
2006 até ao presente: Membro do Con-

selho Executivo do Grupo MAN Nutzfah-

rzeuge, responsável pela Produção 

2001 – 2006: Vice Presidente Sénior, 

Produção de Chassis e Cabinas, Scania AB, 

Suécia

1996 – 2006: Director-geral, Scania  

Production Angers S.A.S., França

1992 – 1996: Director Técnico na Scania, 

Suécia

1986 – 1992: juntou-se à Saab-Scania 

como estagiário e depois passou a enge-

nheiro de produção e director fabril

1982 – 1986: Estudou engenharia no Real 

Instituto de Tecnologia de Estocolmo

Lars Wrebo, Dipl. Ing.

Membro do Conselho Executivo da MAN 

Nutzfahrzeuge AG
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A MAN Nutzfahrzeuge AG é um dos principais fabricantes de camiões e autocarros 

na Europa. A empresa tem mais de 36 000 empregados e no ano passado apresentou 

um volume de negócios de 10,6 mil milhões de euros. Tal como outras empresas 

de sucesso internacional, a MAN teve de se focar na questão da segurança nas 

suas fábricas à volta do mundo. Encontrámo-nos com Lars Wrebo, Director de Pro-

dução, para falar da maneira como a MAN Nutzfahrzeuge AG se protege do roubo, 

das sabotagens e da espionagem industrial.
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A Gunnebo é a patrocinadora de uma 

escola secundária em Kwa-Zulu Natal, 

África do Sul, durante os próximos 

três anos, pagando um programa 

educacional que visa reduzir a 

propagação do HIV/SIDA entre os 

jovens da região.

Os alunos na Escola Secundária de Khom-

bindlela, um bairro suburbano próximo de 

Empangeni, Kwa-Zulu Natal, graças ao pa-

trocínio, estão agora inscritos no programa 

Star for Life*. 

Paralelamente ao curriculum escolar normal, 

o programa ensina a prevenção do HIV/SIDA 

e incentiva os alunos a sonharem com espe-

rança para o futuro, independentemente do 

seu estado (HIV).

Actualmente, quase 40% das mulheres 

grávidas nesta província são seropositivas.

“Os nossos clientes ficarão contentes por 

saber que a Gunnebo está a ajudar os jovens 

do bairro suburbano de Empangeni para que 

estes possam ter uma vida melhor no futuro, 

e desta forma está a contribuir também 

para as suas responsabilidades no programa 

Black Economic Empowerment (BEE),” afirma 

Robert Hermans, Director Nacional da  

Gunnebo África do Sul. 

“A SIDA afecta jovens estrelas deixando-

as órfãs e por vezes intelectualmente 

perturbadas,” afirma Mondli Smthethwa, 

de 16 anos, uma aluna da escola. “Embora 

os jovens já estejam afectados, ainda assim 

podem aprender imenso com o programa 

Star for Life e viverem os seus sonhos.”  

Patrocinadora da educação de jovens com hIV/SIDA 
ÁFRICA DO SUL  

*O programa Star for Life foi iniciado pelo executivo 

sueco Dan Olofsson e a sua mulher Christine.  

Desde que a escola-piloto abriu em 2005, o programa 

Star for Life está agora a decorrer em mais de  

50 escolas na África do Sul, em coordenação com o 

Ministério da Educação. O programa está também 

activo na Namíbia.

Na África do Sul, os cofres “drop” são 

comummente utilizados em todo o 

país onde o habitual é um cofre com 

uma gaveta trancável que depositará 

o dinheiro no cofre. Uma desvantagem 

deste tipo de cofres é que o cofre só é 

seguro quando a função de depósito 

está trancada. 

Para resolver estes problemas, a Gunnebo 

concebeu e patenteou a função de depósito 

“G-Trap” – uma função de depósito sem 

chave que está classificada mesmo quando 

está aberta.

“Os nossos clientes apreciam o G-Trap 

porque oferece uma solução de produto 

única, nenhum outro concorrente tem esta 

opção sem chave. Resultou para um grupo 

retalhista do ramo alimentar, onde estão 

a converter algumas das suas filiais a esta 

nova concepção de cofre. 

Costuma ser um sistema preferido onde 

é necessário colocar dinheiro quando os 

gerentes não se encontram no local, sem 

chaves e sem risco para o ambiente de  

franchise,” afirma  Eulandé van Rhyn,  

Consultor Comercial.

Cofre personalizado protege  
pessoal e bens preciosos

ÁFRICA DO SUL  

A GUNNEBO NO MUNDO    #1 2010
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No coração do fervilhante centro de 

negócios de Manhattan em Park 

Avenue, na zona central de Nova 

Iorque, a Gunnebo Entrance Control 

Inc concluiu a primeira instalação do 

mais recente modelo OptiStile da 

Gunnebo, o OptiStile 720, em 2009.

O SpeedStile FL, o anterior, foi introduzido 

nos EUA na exposição ASIS de Abril de 2008, 

uma organização para profissionais de segu-

rança, onde foi alvo de muitas atenções. Ao 

mesmo tempo, os concorrentes introduziram 

no mercado portões rápidos de painéis de 

vidro semelhantes com capacidades ópticas. 

Para a Gunnebo, tratou-se de uma sim-

ples alteração no design para substituir as 

barreiras com espigões em aço do modelo 

OptiStile 220 por painéis de vidro.

O modelo OptiStile 720 resultante tem 

uma pegada de 1,2 metros por 1,65 metros, 

com caixa totalmente em vidro; todo o 

sistema electrónico se encontra na base, na 

tampa e nos suportes. As tampas podem 

ser personalizadas para potenciar, comple-

mentar ou realçar praticamente qualquer 

design interior.

Quanto à funcionalidade, o modelo  

OptiStile 720 tem três modos operacionais: 

Normalmente Fechado, com as alas de vidro 

na posição fechada; Normalmente Aberto, 

referido como “Pop Out” nos EUA, com o vi-

dro na posição aberta e fechando aquando 

de uma entrada inválida; e o modo óptico, 

com as alas de vidro conservadas no interior 

do armário.

O produto em si foi sujeito a 30 dias de 

testes, ou seja, mais de 1 000 000 de ciclos 

sem avariar nem reduzir o desempenho, e foi 

submetido ao CSA para certificação. 

“Tínhamos instalado anteriormente o 

produto Gunnebo SpeedStiles em duas das 

nossas propriedades de escritórios em Nova 

Iorque.  Depois da aquisição da Torre Park 

Avenue em 2008, mais uma vez fomos ter 

com a Gunnebo para trabalhar em estreita 

colaboração com a nossa equipa de projecto 

para melhorar a segurança na entrada 

do edifício. Os novos portões basculantes 

OptiStile 720 vão ao encontro dos nossos 

requisitos arquitectónicos, combinando 

um design de pedestal de vidro, aberto 

e moderno com uma pegada mínima do 

produto, permitindo-nos instalar três 

faixas em cada uma das nossas áreas de 

elevadores,” afirma Richard H Coleman, Vice 

Presidente da Shorenstein Realty Services, 

proprietária do edifício.

Com o seu estilo moderno e modos de 

funcionalidades múltiplas que cumprem 

muitos dos códigos locais para edifícios, o 

OptiStile 720 está a gerar interesse tanto 

dentro como fora dos EUA.  

Quanto a Nova Iorque, temos três 

faixas a funcionarem em pleno na Torre 

Park Avenue.

A necessitar de adaptar a sua entrada 

para veículos às novas normas legais, 

uma central nuclear na Suíça optou por 

trabalhar com a Gunnebo Suíça. 

“O que fez pender a balança para o lado 

da Gunnebo foi o facto de sermos o único 

fornecedor de barreiras em cunha com as 

dimensões que a central precisava,” afirma 

Urs Schmid, Director da Linha de Negócio 

Protecção de Instalações.

Quatro cunhas, quatro portões rápidos mais 

dois portões basculantes electromecânicos 

foram incluídos no conceito fornecido pela 

Gunnebo, que foi instalado com sucesso em 

duas etapas de construção.

“Esta solução estratégica para centrais 

nucleares consolidarão a posição da Gunnebo 

na Suíça,” afirma Mike Finders, Director 

Nacional da Gunnebo Suíça.

Design moderno e ampla funcionalidade 
– um sucesso em Nova Iorque

O único fornecedor de barreiras em cunha com as dimensões certas

EUA  

SUÍÇA  
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A Gunnebo Indonésia recebeu uma 

encomenda para conceber, fornecer 

e montar um sistema de combate a 

incêndio para todos os processos de 

engenharia, aquisição e construção  

na central térmica a carvão da  

Doosan Heavy Industries situada em 

Cirebon na Indonésia, Java Ocidental. 

A encomenda está avaliada em cerca 

de 26 milhões de coroas suecas.

A Gunnebo Indonésia irá conceber, fornecer 

e montar um sistema de combate a incêndio 

para todos os processos de engenharia, aqui-

sição e construção. Os produtos a fornecer 

incluem alarmes de incêndio, hidrantes, 

sprinklers, pulverizadores de água, sistemas 

de extinção de incêndios, extintores e viatu-

ras de combate a incêndio. A conclusão do 

projecto está prevista para Maio de 2011.

A Gunnebo Indonésia ganhou o negócio 

depois de um concurso fechado feito pela 

PT DHII. A avaliação da proposta incluía 

uma análise completa de cada empresa, 

incluindo a competência e o conhecimento 

especializado no fornecimento de sistemas, 

experiência em projectos semelhantes e, 

claro está, um preço razoável e competitivo. 

A PT DHII ficou convencida da qualidade e da 

capacidade da Gunnebo para fornecer o que 

era necessário ao projecto.

Concepção, fornecimento e montagem de sistemas de 
combate a incêndio na Doosan heavy Industries 

INDONÉSIA  

FACTOS

 A Doosan Heavy Industries and  �
Construction é uma das maiores 
empresas mundiais com experiência 
na construção de centrais eléctricas 
e de dessalinização em todo mundo.

 Até à data a Doosan construiu mais  �
de 300 centrais nucleares, térmicas, 
eléctricas mistas de ciclo e hídricas. 
A Doosan está actualmente a cons-
truir mais de 60 centrais eléctricas 
na Coreia, Tailândia, Índia, Médio 
Oriente e noutras zonas.

Em Março de 2009, a Gunnebo 

Nórdica recebeu uma encomenda do 

banco sueco Nordea para um sistema 

de gestão SafeControl e 101 SafeLocks 

para os seus balcões na Dinamarca. 

A Nordea Copenhagen tinha decidido usar os 

recursos próprios para a assistência dos seus 

ATMs e viram a oportunidade de racionalizar 

a gestão de chaves e registos quando se 

voltaram para a Gunnebo Nórdica.

 “Estamos muito satisfeitos com a 

solução SafeLock CIT. Deu-nos a flexibilidade 

pretendida associada à assistência dos ATMs 

que anteriormente eram assistidos por 

um fornecedor externo. O novo sistema 

permite-nos também responder imediata-

mente a erros com os ATMs, muito embora 

o percurso planeado para a assistência não 

incluir os ATMs. 

Estamos a ver em acção um sistema a 

funcionar muito bem, sem qualquer tipo 

de avaria. A formação dos utilizadores do 

sistema foi organizada e implementada de 

uma forma rápida e eficiente. 

No geral, foi uma decisão boa e correcta 

a de introduzir o SafeLock nos balcões do 

Nordea na Dinamarca,” afirma Jørgen Vang 

Pedersen da Nordea Copenhagen.

No fim do Verão de 2009, as fechaduras 

foram instaladas em toda a Dinamarca e  

a Nordea decidiu agora encomendar  

mais 50.

A Gunnebo Médio Oriente baseada no 

Dubai recebeu o prémio da Frost & 

Sullivan “2009 Middle East Oil & Gas 

Infra-structure Security Customer 

Value Leadership Award”. 

A Gunnebo Médio Oriente recebeu o prémio 

pela capacidade de fornecer soluções de 

segurança completas para zonas de alta 

segurança como protecção para bancos, 

retalho e infra-estruturas com a seguinte 

motivação:

“O conhecimento profundo que a Gun-

nebo possui sobre sistemas de segurança 

permite-lhe fornecer soluções feitas à 

medida através da compreensão total das 

necessidades do cliente. No âmbito do mer-

cado da segurança do sector petrolífero e 

de gás, a segurança de perímetro exterior e 

interior é feita pelo segmento de Protecção 

de Instalações da Gunnebo. As soluções da 

empresa incluem também segurança física 

e segurança integrada. Juntamente com a 

sua capacidade de fornecer soluções “tudo 

em um”, impulsionou a expansão da sua 

base de clientes, garantindo a sua presença 

entre os líderes globais no fornecimento de 

soluções integradas. Estes factores tornam 

a Gunnebo verdadeiramente merecedora 

deste reconhecimento.”  

Ajudar clientes a racionalizar 

Prestigioso prémio recebido no Médio Oriente

DINAMARCA  

DUBAI  Leia mais em 
www.gunnebo.com/

award
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Quando se trata de alterações 

climatéricas e de apresentação de 

relatórios relacionados, a transparência 

é essencial. Para deter uma posição no 

Carbon Disclosure Leadership (CDPL) 

Index, é necessário apresentar relatórios 

e deve haver uma abordagem profis-

sional ao governo das empresas relati-

vamente a práticas de divulgação de 

alterações climatéricas.

O projecto Carbon Disclosure Project (CDP) 

trabalha com organizações do sector públi-

co e privado para facilitar a recolha de dados 

sobre alterações climatéricas das suas 

cadeias de abastecimento.

Cerca de 2 500 importantes empresas à 

volta do globo comunicam as suas emissões 

de gases com efeito de estufa e os riscos 

e oportunidades colocados pela alteração 

climatérica através do CDP.

O CDP representa 475 investidores ins-

titucionais com $55 biliões de activos sob 

gestão, para a sua abordagem à divulgação 

das alterações climatéricas. 

“Isto é a confirmação do nosso trabalho 

para melhorar a transparência e a abordagem 

aos assuntos ambientais. Este ano estabe-

lecemos alvos específicos para melhorias de 

cariz ambiental na Gunnebo,” afirma Rolf 

Kjällgren, Vice Presidente Sénior da Qualidade, 

Logística e Compras.

A Extra-Games Entertainment 

encomendou 190 cofres de depósitos 

Callisto Dep para serem montados em 

cada uma das suas filiais.

A empresa, que explora máquinas de entre-

tenimento e jogos a dinheiro em centros es-

palhados por toda a Alemanha, necessitava 

de uma solução de armazenamento seguro 

que aumentasse a segurança para o pessoal.
Ao escolher os cofres Callisto Dep, a 

Extra-Games resolveu também os seus 

requisitos para um cofre com uma gaveta 

de depósitos integrada, uma fechadura 

reajustável e um certificado do instituto de 

testes europeu, o ECB•S. 

Era igualmente importante para a Extra-

Games seleccionar um fornecedor que 

desse assistência a nível nacional, o que era 

o caso da Gunnebo Alemanha.
Os cofres Callisto Dep estão certificados 

para protecção contra roubo nas classes  

DI e DII (EN 1143-2) de cofres de depósitos. 

O cofre permite fazer depósitos através de 

um separador de gaveta sem o pessoal ter 

de abrir o cofre, e dispõe de um dispositivo 

anti-pesca por baixo da gaveta que não 

permite o acesso ao dinheiro e aos bens 

depositados. Os cofres Callisto Dep são 

vendidos e comercializados com a marca 

Rosengrens.

A Gunnebo ocupa a terceira posição no 
Carbon Disclosure Leadership Index 

Operador de jogos instala  
cofres de depósitos da Gunnebo

PAÍSES NÓRDICOS   

ALEMANhA  

O Departamento da Polícia de Coslada 

seleccionou a Gunnebo Espanha 

para a concepção, fornecimento e 

montagem de um novo centro de 

controlo de segurança na sua sede  

em Madrid. 

O novo centro de controlo está equipado 

com um VideoWall – a ferramenta de gestão 

principal –, mas o âmbito do projecto inclui 

também segurança de perímetro por CCTV. 

O servidor SMI integrado da Gunnebo Elec-

tronic Security constará no VideoWall para 

gerir cada um dos subsistemas instalados 

no Departamento de Polícia de Coslada, 

como CCTV, controlo de acessos, reconhe-

cimento de chapas de matrícula e um 

sistema de alarme contra intrusão. 

O centro de controlo está em funciona-

mento desde Junho de 2009 e a boa qua-

lidade das instalações foi reconhecida por 

membros da Câmara Municipal de Madrid.

Eficiência optimizada para centro  
de controlo da polícia local

ESPANhA  

“Esta solução significa um 

enorme progresso e melho-

ria para todos os serviços 

prestados pela polícia local, 

assim como para a melhoria 

das condições de trabalho 

dos utilizadores. Juntamente 

com a Gunnebo, consegui-

mos optimizar a eficiência 

do Centro de Controlo da 

Polícia Local,” afirma José 

Miguel Regidor, Chefe do 

Departamento da Polícia 

Local de Coslada.

Na fotografia:  

Felix Duque (esquerda)  

e José Miguel.



REFER reforça a sua segurança  
com soluções da Gunnebo   
A REFER – Rede Ferroviária Nacional, 

E. P. E., tem como missão proporcionar 

ao mercado uma infra-estrutura de 

transporte competitiva, gerindo e 

desenvolvendo uma rede ferroviária 

eficiente e segura, no respeito pelo 

meio ambiente.

Recentemente, a REFER procedeu à total 

renovação do sistema automático de 

detecção de incêndios da emblemática 

Estação de Santa Apolónia em Lisboa, com 

o objectivo de garantir a segurança dos seus 

Clientes e colaboradores. 

Após análise das especificidades técnicas 

e operacionais da Estação de Santa Apoló-

nia, foi seleccionado o sistema de detecção 

de incêndio SecuriPro™ da Gunnebo, por 

oferecer uma arquitectura distribuída e 

escalável.

Como factor inovador da solução imple-

mentada destaca-se:

•  A utilização de detectores endereçáveis de 

fumo SecuriStar™ multicritério, permi-

tindo o ajuste da tecnologia às diversas 

condições ambientais e de utilização; 

•  A modularidade do sistema, particu-

larmente adaptado a um local com as 

características arquitectónicas da Estação 

de Santa Apolónia;

•  A instalação de um sistema de gestão 

gráfica ALVIS™ de última geração para 

controlo de todo o sistema de forma fácil 

e eficaz.

De salientar que, já anteriormente, a REFER 

tinha seleccionado os equipamentos e 

sistemas de controlo de acessos da 

Gunnebo para equipar de forma global as 

suas instalações, incluindo a Estação de 

Santa Apolónia. No âmbito deste projecto, 

foi instalado o sistema de controlo de 

acessos multi-edifícios SMI-Server™ da 

Gunnebo, utilizando a rede TCP/IP existente. 

Complementarmente, e por forma a 

garantir a eficiência operacional do sistema, 

foram instalados obstáculos de acesso, tais 

como torniquetes de diversos modelos da 

Gunnebo, em vários locais dispersos de 

acordo com as necessidades de segurança 

da REFER. 


