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O objectivo da Gunnebo consiste em criar valor 
para os seus clientes, empregados, accionistas e 
sociedade em geral. Para os clientes, fornecendo os 
produtos de segurança certos, soluções e assistência 
a horas, para os empregados ao ser um empregador 
que estimula o desenvolvimento pessoal, para os 
accionistas fornecendo bons resultados financeiros, 
e para a sociedade em geral, assegurando que a 
operação decorre de forma responsável.
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ENTREVISTA

Conheça Per Borgvall, Presidente e 

CEO da Gunnebo numa entrevista 

sobre criação de valor, foco no cliente 

e o caminho da Gunnebo em  

direcção ao futuro.

À VolTA do muNdo Ao  
SERVIço dA GuNNEbo

Conheça Torsten Schniedermeier, que 

trabalha como “técnico voador” no sec-

tor de Segurança de Entradas e desen-

volvimento de negócio na Gunnebo.

SEGuRANçA dE ENTRAdAS 
AcAbA com oS EloS fRAcoS 

É extremamente importante que 

as soluções de segurança para 

centrais nucleares, refinarias e 

empresas petrolíferas funcionem 

perfeitamente. 

mENoS TEmpo E um locAl 
dE TRAbAlho mAIS SEGuRo 

Coop Prix Elverhøy, a maior loja Prix 

na Noruega, instalou a segunda 

geração de SafePay™, o sistema 

fechado de tratamento de dinheiro.

A GuNNEbo No muNdo

Faça uma rápida visita à volta do 

mundo para ver como a Gunnebo 

melhorou a segurança para os 

seus clientes no mundo inteiro.   

TRANSpoRTES públIcoS 

Numa época de pressão para redu-

zir a poluição, cada vez mais pessoas 

estão a usar os transportes públicos. 

A segurança desempenha um papel 

essencial neste desenvolvimento.

16

4

8

ÍNDICE

VISITE-NOS ONLINE!

ÁFRICA DO SUL 
www.gunnebo.co.za

ALEMANHA 
www.gunnebo.de

ÁUSTRIA 
www.gunnebo.at

AUSTRÁLIA 
www.gunnebo.com.au

BÉLGICA 
www.gunnebo.be

CANADÁ 
www.gunnebo.ca

CHINA 
www.gunnebo.cn

DINAMARCA 

www.gunnebo.dk

ESPANHA 
www.gunnebo.es 

FINLÂNDIA 
www.gunnebo.fi 

FRANÇA 
www.gunnebo.fr

HOLANDA 
www.gunnebo.nl

HUNGRIA 
www.gunnebo.hu

ÍNDIA 
www.gunnebo.co.in 

INDONÉSIA 
www.gunnebo.com/id

ITÁLIA 
www.gunnebo.it 

LUXEMBURGO 
www.gunnebo.be

MÉDIO ORIENTE 
www.gunnebo.com/uae 

NORUEGA 
www.gunnebo.no 

POLÓNIA 
www.gunnebo.pl 

PORTUGAL 
www.gunnebo.pt 

REINO UNIDO E IRLANDA 
www.gunnebo.co.uk

REPÚBLICA CHECA 
www.gunnebo.cz 

SINGAPURA 
www.gunnebo.sg

SUÉCIA 
www.gunnebo.se

SUÍÇA 
www.gunnebo.ch 

Outros mercados: 
www.gunnebo.com 

EDITOR RESPONSÁVEL: Per Borgvall, Telefone +46 31-83 68 00, per.borgvall@gunnebo.com

COMISSÃO EDITORIAL: Karin Wallström, karin.wallstrom@gunnebo.com | Jo Bainbridge, jo.bainbridge@

gunnebo.com | Jocelyne Benisri, jocelyne.benisri@gunnebo.com | Linda Gårdlöv, linda.gardlov@gunnebo.

com | Unn Granfelt, unn.granfelt@gunnebo.com | Tobias Gunnesson, tobias.gunnesson@gunnebo.com |

Thomas Hein, thomas.hein@gunnebo.com | Lea Indra, lea.indra@gunnebo.com | Manuel Latorre-Marin, 

manuel.latorremarin@gunnebo.com | Amel Loukal, amel.loukal@gunnebo.com | Bettina Meuer, 

bettina.meuer@gunnebo.com | Thomas Porquet, thomas.porquet@gunnebo.com | Kristina Jakobsson 

kristina.jakobsson@gunnebo.com | Åsa Tjörngren, asa.tjorngren@gunnebo.com MORADA PARA CONTRI-

BUIÇÕES: Gunnebo AB, Atenção: Gunnebo Global, Box 5181, SE-402 26 Göteborg, DESIGN GRÁFICO E 

PRODUÇÃO: Branding & Marketing Services, asa.westlund@gunnebo.com, lisa.lackeus@gunnebo.com 

TRADUÇÃO: Comactiva Translations AB IMPRESSÃO: Intellecta Infolog PAPEL DA CAPA: Cocoon silk 250 g, 

100% fibra reciclada PAPEL DO MIOLO: Tom&otto silk. Esta publicação 

pode ser reciclada como papel. IMAGEM DA CAPA: © BP p.l.c.

12



3

As lojas desta famosa marca de luxo 

francesa estão sempre localizadas 

em bairros luxuosos de cidades 

de prestígio no mundo inteiro, 

frequentemente em bonitos edifícios 

históricos. Por este motivo, a área 

de armazenamento pode ser um 

pouco complicada devido aos metros 

quadrados limitados, à geometria 

complexa e às dificuldades de aceder 

a algumas das áreas da loja.

Para uma das lojas, a Gunnebo teve a opor-

tunidade de aceitar o desafio de adicionar 

uma pequena divisão feita por medida. 

Esta divisão foi construída com dimensões 

optimizadas para caber no espaço livre  

da cave da loja, ou seja, utilizar da melhor 

forma possível os metros quadrados e 

altura disponíveis. 

A Gunnebo decidiu usar a gama  

ModuleGuard* e construir uma mini-divisão 

modular. As dimensões dos painéis foram 

ajustadas de forma a caberem no espaço livre 

e nos corredores estreitos da cave em ques-

tão. O resultado é uma mini-divisão de seis 

lados com uma porta forte estreita a condi-

zer, equipada com uma fechadura electrónica 

com gestão de tempo. No total, 12,4 m2 de 

painéis com um peso de apenas 1 055 kg. 

“Um cofre normal nunca caberia neste 

tipo de espaço estreito, nem teria sido pos-

sível instalá-lo numa cave estreita sem  

fazer grandes obras, com os custos eleva-

dos inerentes”, afirma Didier Tarlève, Key-

Account Manager do Retalho/Armazena-

mento Seguro da Gunnebo França. 

Esta famosa marca de luxo francesa, com  

as suas diferentes actividades em alta-cos-

tura, jóias, carteiras e sapatos, está sempre 

à procura da mais recente tecnologia de 

segurança. A Gunnebo está orgulhosa pelo 

facto desta marca ter escolhido uma solu-

ção Chubbsafes da Gunnebo, um dos seus 

fornecedores de soluções de armazenamento 

seguro.  

*   ModuleGuard é um recinto de segurança leve 
que foi construído usando painéis modulares; 
paredes, tecto, chão e portas que podem ser 
montados de forma rápida e simples, assim 
como aumentados ou mudados de lugar. Esta 
flexibilidade significa que os recintos podem ser 
incorporados de forma personalizada na estrutu-
ra existente de qualquer edifício.

Em Espanha os centros comerciais são 

áreas públicas e a regulamentação 

espanhola exige uma rígida sector-

ização de incêndio para a protecção 

destas áreas em caso de alertas. Hoje 

em dia o Grupo IKEA tem 15 lojas em 

Espanha, mas o plano é continuar a 

crescer e chegar às 30 lojas até 2020.

Dado que a Gunnebo tem fornecido e 

instalado, com bons resultados, portas de 

incêndio nas lojas espanholas da IKEA, a 

IKEA decidiu confiar à Gunnebo o posto 

de fabricante e instalador para duas novas 

lojas com abertura em Espanha planeada 

para 2010. 

O projecto inclui mais de 300 portas, 

incluindo portas metálicas, portas de incên-

dio oscilantes e portas de incêndio de correr. 

Algumas das portas foram testadas em 

condições de incêndio durante 120 minutos. 

A maior de todas é uma porta de correr 

com 4,5 x 15 metros, situada numa área de 

estacionamento.

A IKEA Espanha escolheu a Gunnebo 

para seu fornecedor de portas de incêndio 

devido à flexibilidade do seu design que 

lhe permite fornecer não só as dimensões 

padrão, mas também dimensões especiais 

e telescópicas. Além do mais, a Gunnebo 

pode oferecer uma solução satisfatória de 

assistência. “Para nós segurança significa 

criar um ambiente seguro e de confiança 

para os nossos empregados e, claro, para os 

nossos clientes. Seleccionámos a Gunnebo 

devido à funcionalidade, qualidade e fiabili-

dade das portas de incêndio”, afirma Oscar 

Pavon, Gestor de Projecto e Construção da 

IKEA Ibérica.  

Recinto de segurança construído à medida  
protege artigos de luxo no mundo inteiro 

Criar um ambiente  
seguro e de confiança

BREVES    #2 2010Leia mais em 
www.gunnebo.pt/casasfortes

Leia mais em 
www.gunnebo.pt/exterior
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Conheça Per Borgvall, Presidente e CEO da  
Gunnebo, numa entrevista sobre criação  
de  valor, foco no cliente e o percurso da 
Gunnebo em direcção ao futuro.
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PERFIL    Per Borgvall

PERFIL    Per Borgvall 

Criar valor para  
clientes globais

“Quando assumi o cargo de Presidente e 

CEO, encarei-o como um desafio fascinante 

para direccionar a Gunnebo para o futuro, 

para liderar a viagem com destino a uma 

empresa mais rentável e orientada para 

o cliente. A viagem já começou e fizemos 

grandes progressos – espero que os nossos 

clientes já tenham começado a notar a 

diferença,” afirma Per Borgvall.

O objectivo da Gunnebo é criar valor para 

clientes, pessoal, accionistas e comunidade 

em geral. Criar valor para clientes implica 

fornecer os produtos e soluções de segurança 

adequados, dentro dos prazos, e significa 

prestar o serviço certo. 

“Temos de perceber as necessidades dos 

clientes e, com base nestas, desenvolver 

produtos e soluções que aumentem a sua 

segurança e eficiência. Escusado será dizer, 

a Gunnebo tem de implementar este desen-

volvimento em diálogo com os seus clientes; 

não é algo que possa fazer sozinha.”

“A indústria da segurança é uma indústria 

do futuro, com muitos desafios e oportu-

nidades excitantes. Quero desenvolvê-la 

juntamente com os nossos clientes, com 

soluções criadoras de valor e sustentáveis 

no futuro,” conclui Per Borgvall.

Três perguntas a Per Borgvall
Vai ser diferente trabalhar com a Gunnebo 

no futuro?

“Vai ser ainda mais fácil trabalhar com a 

Gunnebo. Por exemplo, acabámos de iniciar 

um importante investimento no Key Ac-

count Management. Para os nossos clientes 

significa um contacto claro na Gunnebo, 

que coordena e orienta o cliente sobre os 

nossos produtos e soluções. O Key Account 

Manager trabalhará internacionalmente, 

o que significa que as fronteiras nacionais 

não afectarão o contacto do cliente com  

a Gunnebo.”

“Iremos também investir muitos mais 

recursos no desenvolvimento de produtos. 

A Gunnebo dispõe já de uma ampla gama 

de produtos e sistemas de segurança nas 

áreas de segurança de bancos, tratamento 

de dinheiro, controlo de entradas e arma-

zenamento seguro. Agora iremos focar- 

-nos fortemente no desenvolvimento de 

produtos para estarmos sempre na linha 

da frente com a nossa oferta de produtos. 

Para assegurar uma abordagem holística 

à actividade da segurança, continuaremos 

Para desenvolver produtos e soluções de segurança que conduzam a uma maior 

eficiência das operações dos clientes, o Grupo Gunnebo esforça-se continuamente 

por melhorar o seu conhecimento das necessidades dos clientes. Desde que  

Per Borgvall assumiu o cargo de CEO em Março do ano passado, foram tomadas 

várias medidas para consolidar o foco da Gunnebo no cliente e melhorar  

oportunidades de criação de valor para o cliente.

TEXTO    Karin Wallström

Presidente e CEO da Gunnebo desde  

1 de Março de 2009

Habilitações literárias
Mestrado em Engenharia Civil,  

Chalmers 1982

Antecedentes profissionais
Presidente e CEO da AB Fagerhult, 

Presidente da Divisão de Climatização 

Interior na British IMI plc, Director Geral 

da Tour & Andersson AB e Uponor AB

Per Borgvall, Presidente e CEO da Gunnebo 

desde 1 de Março de 2009
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CAIxA DE FACTOs:
Tem perguntas ou ideias que gostaria  
de discutir com o Presidente e CEO  
da Gunnebo?  
Envie um e-mail para ceo@gunnebo.com

também a trabalhar na nossa oferta de 

serviços e a torná-la mais atractiva para os 

nossos clientes.”

A Gunnebo tem uma vasta carteira de 

produtos. O que é que vai mudar no futuro?

“Iremos focar-nos na nossa oferta de mer-

cado na área da segurança de bancos, tra-

tamento de dinheiro, serviços, controlo de 

entradas e armazenamento seguro. Tal sig-

nifica que a nossa carteira de produtos será 

mais pequena dentro de alguns anos, mas 

também mais avançada tecnologicamente 

e adaptada com mais rigor às necessidades 

dos clientes na nossa actividade principal.” 

Os produtos do Grupo podem encontrar-se 

na maioria dos mercados mundiais.  

Isso vai mudar?

“Temos actualmente empresas comerciais 

em 28 mercados, a maioria das quais loca-

lizadas na Europa. Aumentaremos a nossa 

presença no mercado asiático, por exemplo, 

no importante mercado chinês, estabelecen-

do a nossa própria empresa com base em  

Xangai. Os nossos produtos e soluções estão 

também disponíveis em mais de 100 merca-

dos no mundo inteiro, graças a uma grande 

rede de agentes, distribuidores e outros par-

ceiros comerciais. Continuaremos a desenvol-

ver e a fortalecer essas colaborações.”
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“As soluções CCTV estão num estado de 

evolução constante” afirma Richard North, 

Director da Linha de Produto dos Sistemas 

CCTV da Segurança Electrónica na Gunnebo. 

“A Gunnebo acompanhou as mais recentes 

tecnologias CCTV no mercado adicionando 

o VisioCast, uma nova gama de sistemas de 

gravação com alta definição em tempo real, 

elevada capacidade de armazenamento, 

gestão multi-ecrãs, equipamento de se-

guimento e análise avançada de imagens”, 

acrescenta North.

O sistema VisioCast integra um servidor  

de gravadores e uma matriz de vídeo 

multiplexing para exibir várias entradas 

de imagens em simultâneo, e para gravar, 

armazenar e recuperar imagens mais tarde 

para análise e processamento.

O sistema inclui um conjunto de apli-

cações de gestão remota para tornar mais 

fácil o acesso a imagens e o controlo de 

câmaras. As operações de configuração, 

manutenção e supervisão técnica são 

também facilitadas.

 O VisioCast pode ser utilizado com câ-

maras analógicas e IP ou com equipamento 

totalmente baseado em IP. Oferece uma 

gama de funções avançadas tais como 

processamento de informações de caixas 

registadoras, leitores de códigos de barras 

ou chapas de matrícula de veículos.

“O VisioCast é um sistema flexível e apresen-

ta numerosas vantagens para empresas que 

querem implementar uma solução adaptá-

vel a requisitos de segurança específicos, ao 

local em questão, a instalações existentes, 

à rede IT e aos serviços funcionais preten-

didos. Integra-se no sistema de servidores 

SMI*, permitindo a gestão global de todas 

as funções de segurança” conclui North.

*  Sistema de segurança electrónica integrada para 
supervisão multi-funções, incluindo controlo de 
acesso, detecção de intrusão e CCTV.

Um novo módulo para uma solução 

de identificação off-line torna possível 

gerir globalmente todos os pontos de 

acesso de um local. O novo módulo ID-  

Lock baseia-se na integração de equi- 

pamento de acesso off-line da Gunnebo 

e foi concebido para maior flexibi-

lidade e menores custos de gestão.

“Os nossos clientes requerem soluções 

globais e é a nossa posição como fabricante 

associada à nossa capacidade de integrar 

outros sistemas que nos distingue dos 

restantes. Ao complementarmos a nossa 

gama de leitores on-line com equipamento 

off-line, podemos proporcionar sistemas de 

controlo de acesso global”, afirma Domini-

que Auvray, Director de Marketing da Segu-

rança Electrónica na Gunnebo.

“Os vários sistemas de controlo de acessos 

em uso num local diferem de uma zona para a 

outra. O nível de segurança requerido, a tipo-

logia do ponto a proteger, o fluxo de acessos, 

o modo operativo e até os meios usados para 

interligar a outros sistemas são todos factores 

que afectam a escolha do equipamento de 

controlo de acessos. Com o módulo IDLock, 

o nosso Servidor* SMI é complementado com 

uma solução off-line perfeitamente adaptada 

a pontos de acesso que necessitam de um 

sistema mais simples”, acrescenta Auvray.

O módulo IDLock está disponível como 

Electronic Cylinder ou Mortise Lock. Pode ser 

instalado em diferentes tipologias de portas 

e é composto por uma ampla gama de 

produtos estéticos compatíveis com normas 

ISO actuais e com diferentes tecnologias 

como o Mifare® Classic ou DESFire. De 

rápida instalação, operação sem cabos e 

gestão flexível.

Um novo módulo  
IDLock torna os sistemas 
de controlo de acessos 
global uma realidade 

O VisioCast é um sistema aberto que é fornecido 

com um conjunto completo de software de gestão e 

supervisão remota.

A gama de leitores on-line da Gunnebo foi  

complementada com uma solução off-line, 

o IDLock. 

VisioCast – um sistema de gravação digital inteligente

O mercado de soluções CCTV está a desenvolver-se rapidamente. O VisioCast 

é uma das mais recentes contribuições para este mercado. É fornecido com 

alta definição em tempo real, elevada capacidade de armazenamento, gestão 

multi-ecrãs, equipamento de seguimento e análise avançada de imagens. 

Leia mais em 
www.gunnebo.com/

electronicsecurity
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Ao lançar uma barreira de cancela 

hidráulica reforçada com características 

excepcionais de resistência às intem-

péries, a Gunnebo está a dar resposta 

às exigências de condições difíceis.

A contribuição mais recente da Gunnebo 

para a gama de produtos de barreiras de 

cancela é uma barreira de cancela hidráuli-

ca reforçada para uso comercial e industrial.

A barreira de cancela hidráulica da Gunne-

bo é uma das soluções mais robustas do 

mercado. Possui um alojamento em folha 

de aço inoxidável, uma capa galvanizada e 

revestida e um agregado hidráulico muito 

duradouro.

A barreira de cancela pode ser controlada 

por botão ou por controlo remoto. Os detec-

tores de circuitos, os sensores de raios 

ópticos, os leitores de cartões inteligentes 

ou biométricos podem ser integrados no 

painel de controlo.

‘‘Tenho a certeza que a nossa solução vai 

dar resposta aos requisitos dos clientes 

mais exigentes nas mais duras condições 

ambientais no mundo inteiro” afirma Alan 

Fastner, Director da Linha de Produto do 

Perímetro Exterior da Gunnebo.

A GSL 1000, a nova fechadura de alta 

segurança da Gunnebo, ganhou 

grande interesse por parte do mercado 

da segurança. Desde o lançamento no  

início da Primavera tem vindo a ser 

instalada com sucesso em Bancos, 

depósitos CIT de ATMs, casinos assim 

como em diferentes cadeias de retalho 

de importantes mercados europeus. 

A combinação única de design do sistema, 

interface de utilizador inovador e potentes 

funções, tornam a fechadura uma solução 

atractiva para uma diversidade de clientes  

e aplicações. 

Com o seu visor grande e ícones lógicos, 

a GSL 1000 é fácil de usar e simples de 

administrar. As potentes funções, incluindo 

direitos de acesso de utilizador avançados, 

Código de Uma Só Utilização e administra-

ção IP, oferecem aos utilizadores processos 

seguros e de controlo. As funções de co-

municação e interface da GSL 1000 fazem 

desta fechadura um elo precioso entre a 

segurança física do cofre e os sistemas de 

monitorização ou vigilância electrónicos.  

A GLS 1000 tem a certificação EN-1300 

nas Classes B e C, está equipada com uma 

potente lingueta de fechadura accionada 

por motor, dispõe de um design moderno, 

características que no seu todo contribuem 

para que seja uma solução retrocompatível 

e eficaz em termos de custos, para muitos 

cofres e casas-fortes usados por clientes da 

Gunnebo. No entanto, a GSL 1000 está tam-

bém disponível como opção de fechadura 

electrónica pré-montada numa ampla gama 

de cofres novos oferecidos pela Gunnebo.

A mais recente contribuição  

para o mercado de portas de 

segurança chama-se CompactSave II.  

A CompactSave II oferece um nível 

de segurança elevado num formato 

eficaz em termos de espaço, associado 

a um cuidado adicional para a acessi-

bilidade.

A nova solução de portas de segurança da 

Gunnebo foi desenvolvida para clientes que 

necessitam de uma solução segura e efi-

ciente para ambientes mais pequenos.

A CompactSave II está disponível com 

funções de segurança duplas para prevenir o 

acesso não autorizado e as entradas “cola-

das”. Uma passagem virtual não visível é 

formada por sensores de infra-vermelhos 

e um tapete. Uma articulação mecânica 

das duas portas fecha uma porta enquanto 

abre a outra e vice-versa. 

Mesmo em caso de emergência, o elevado 

nível de segurança é mantido. A porta 

interior é aberta automaticamente para 

facilitar a saída do edifício. A porta exterior 

permanece trancada, mas pode sempre ser 

aberta pelo interior com uma alavanca de 

emergência. A partir do exterior é necessário 

usar uma chave. 

Manter pessoas não autorizadas no 

exterior é uma coisa, contudo, um sistema 

de portas deve também permitir a entrada 

de pessoas autorizadas de forma fluida e 

eficiente. Com a CompactSave II as duas 

portas funcionam simultaneamente para 

permitir a passagem de até oito pessoas 

por minuto. O caminho livre é de 900 ou  

1 100 milímetros, dependendo do modelo. 

É o suficiente para passar com uma cadeira 

de rodas ou bagagem de mão. Ao comutar 

o sistema para o modo de transporte, pode 

até passar mercadorias volumosas através 

do mesmo.

Uma solução de barreira de cancela  
para as condições mais difíceis

Lançada nova série de fechaduras de alta segurança 

Segurança de  
entradas eficaz em  
termos de espaço com 
elevada acessibilidade

A GSL 1000  

com leitura  

biométrica para 

maior segurança.

O CompactSave II, 

a nova solução de 

segurança da Gunnebo 

para ambientes mais 

pequenos. 

Leia mais em 
www.gunnebo.pt/sas
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segurança de entradas 
acaba com os elos fracos

A Gunnebo trabalha com grandes empresas 

multinacionais proprietárias de refinarias, 

centrais nucleares e no sector da extracção 

de petróleo e gás. Ataques a este tipo de 

fábricas de processamentos especiais po-

dem causar danos irreparáveis em pessoas, 

empresas, sociedade e ambiente natural. 

Consequentemente, a segurança – em 

particular a segurança externa – tem de ser 

sólida e bem planeada para prevenir actos 

terroristas, activistas militantes e outras 

potenciais ameaças à sociedade.

“Contudo, é também importante que o 

vulgar cidadão não entre por engano e se 

magoe. E claro, manter os ladrões na rua,” 

afirma Anders Wikström, Director Comercial, 

Protecção de Instalações, Gunnebo Suécia. 

O mundo em mudança
A segurança no início da indústria energé-

tica nunca teve uma grande prioridade. No 

entanto, com um mundo em mudança e 

um crescimento da instabilidade política, 

as empresas, os governos e as autoridades 

aumentaram as suas exigências de uma 

protecção adequada. 

“Não havia aquele risco enorme de ata-

que, mas agora que esse risco cresceu, é 

essencial estarmos previamente preparados 

para qualquer tipo de situação de ameaça, 

dado que a segurança não é algo que se 

possa aumentar de repente; pode levar 

bastante tempo”, afirma Wikström. 

Novo nível de preparação
Dantes, a segurança das pessoas e dos bens 

neste tipo de instalação passava enorme-

mente por dar acesso autorizado às pessoas 

e aos veículos certos. Contudo, situações ex-

tremas tais como incêndios em refinarias e 

explosões em centrais nucleares requerem 

um nível totalmente novo de preparação.

“Por exemplo, as casas dos seguranças e 

os edifícios das proximidades presentemente 

têm de estar preparados para suportar qua-

se tudo. Especialmente as janelas, portas, 

paredes divisórias e assim por diante,” 

afirma Martin Walker, Director de Projecto 

da Gunnebo UK.

Vedações e sistemas de entradas
As vedações e os sistemas de entradas têm 

também de ser fortes, enquanto que os 

últimos têm de ser suficientemente flexí-

veis para permitir acessos e saídas fluidos. 

É importante conseguir dar resposta às 

necessidades específicas de cada local com 

base nos requisitos das empresas e dos go-

vernos, desenvolvendo soluções à medida 

para o tráfego de veículos e pessoas.

A crescente necessidade de segurança 

no sector das indústrias de processamento, 

é uma oportunidade para as empresas de 

segurança desenvolverem e oferecerem 

soluções técnicas novas. Por exemplo, a 

Gunnebo detectou uma crescente vontade 

por parte dos seus clientes de poderem 

É extremamente importante que as soluções de segurança para centrais 

nucleares, refinarias e empresas petrolíferas funcionem perfeitamente. Têm de 

ser capazes de resistir a ataques terroristas e outras formas de assalto – basta 

um elo fraco para o desastre acontecer.

TEXTO    Mats Ekendahl

monitorizar o movimento de pessoas e 

veículos nas suas instalações.

“E como o número de centrais nucleares 

está a aumentar, esse sector específico está 

à procura de sistemas de vigilância cada vez 

mais sofisticados. Os sistemas de controlo 

de fibras ópticas parecem ser a próxima 

grande área de desenvolvimento. Assistimos 

também a um maior interesse em soluções 

chave na mão,” explica Walker.

Instalação
O trabalho de instalação em si não é um 

grande problema, muito embora decorra 

em alguns ambientes muito especiais.

“O importante é que todas as diversas 

etapas de um projecto estejam bem do-

cumentadas e aprovadas, e que todos os 

trabalhadores envolvidos tenham as licen-

ças, autorizações e formação de segurança 

correctas necessárias,” afirma Aidan Killeen, 

Director do Sector de Actividade, Protecção 

de Instalações, Gunnebo UK.

É também provável que os futuros projec-

tos de segurança na indústria de processa-

mento peçam maior coordenação de dife-

rentes soluções de sistemas. Trabalhar lado a 

lado com outros possíveis fornecedores, será 

também um desafio.

“É importante falar a língua do cliente  

e ao mesmo tempo ouvir também todas  

as outras partes envolvidas,” conclui  

Aidan Killeen.

Leia mais em 
www.gunnebo.pt/exterior

ENTRANCE CONTROL    #2 2010



9

A Gunnebo recebeu a encomenda da Neder-

landse Aardolie Maatschappij BV (NAM), 

uma joint venture entre a Shell e a Exxon. 

Até aqui nada de novo – a Gunnebo é há 

mais de 25 anos o fornecedor preferido  

de sistemas de protecção de todas as i 

nstalações, fábricas e escritórios da NAM –  

é mais o continuar de uma longa tradição 

de boa colaboração. 

“A encomenda é para 6 000 metros de 

vedação de perímetro com 2,5 metros de 

altura para 18 novos pontos de extracção 

e para a fábrica principal de produção de 

vapor e tratamento de petróleo. As entradas 

principais terão também vedações de 6 a  

8 metros de altura,” afirma Patrick van Aart, 

Country Manager da Gunnebo Holanda.

Para a extracção futura ser viável a preços 

competitivos, é necessária uma nova técnica 

chamada injecção de vapor. 

Por sua vez, a segurança deste processo 

fundamental está dependente de funções de 

acesso inteligentes e fácil utilização para pes-

soas e veículos em cada uma das instalações.

“Vamos fornecer 24 portões de entrada 

grandes e cerca de 100 portões mais peque-

nos para acesso e saídas de emergência.” 

afirma van Aart. 

As instalações visam melhorar a segurança 

de áreas de alto risco, melhorar a protecção 

contra roubo, regular o fluxo de pessoas e 

veículos e reduzir o risco de entrada não 

autorizada (activistas, sabotagem, danos, 

espionagem, incêndio e explosão).

Originalmente, os locais estavam prote-

gidos apenas por sistemas delimitadores, 

tendo o controlo geral de pessoal e visitan-

tes sido adicionado mais tarde. 

“Hoje em dia, os clientes focam-se numa 

visão holística da segurança, na legislação/

regulamentos internacionais aumentados e 

na continuidade do negócio.”

Patrick van Aart acredita que as estratégias 

de segurança do futuro implicarão menor 

participação de mão-de-obra (guardas), ges-

tão controlada de acessos e saídas, controlo 

de processos e vigilância. 

“A necessidade de portas e vidros à prova 

de explosão para salas de controlo, por 

exemplo, muito provavelmente também 

aumentará.”

TEXTO    Mats Ekendahl

Continuação de uma boa e longa colaboração
Depois de um interregno de 14 anos, o maior produtor de petróleo e gás  

dos Países Baixos encontra-se uma vez mais pronto para começar a produzir.  

A Gunnebo está a instalar o sistema de segurança das instalações. 

FACTOs:
Requisitos de segurança em geral para 
indústrias de processamento no sector 
da energia

Sistema delimitador �

Criar áreas seguras �

Atrasar/prevenir intrusão �

Prevenir acesso não autorizado �

Cumprir a legislação �

Criar faixas de rodagem seguras �

Proteger, por exemplo, válvulas �

Exemplos onde a Gunnebo pode ajudar

 Contribuir para os aspectos de conti- �
nuidade do negócio

Melhorar a segurança de rotina �

 Reduzir os custos para os guardas de  �
segurança

Economia em custos operacionais �

Controlo em tempo real �

Intervenções rápidas e eficazes �

Confirmação de eventos �

Identificação rápida de agressores �

Limitação de vandalismo �

 Seguir e acompanhar o percurso de  �
pessoas e bens

ENTRANCE CONTROL    #2 2010
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Desde que o Código* ISPS foi introduzido em 

2004, a Preem tem vindo, progressivamente, 

 a realizar análises de vulnerabilidade e a fazer 

melhorias na segurança física das suas duas 

refinarias. A análise de ameaças da empresa 

indica que existe actualmente um risco re-

duzido de ataques terroristas, por exemplo. 

“As nossas investigações demonstraram 

que temos de nos proteger principalmente 

de criminalidade tal como o roubo de cobre 

e de outros artigos cobiçados,” afirma  

Kristian Fred.

A solução da Preem
Parte da solução da Preem consiste em  

10 km de vedação com malha de losangos 

da Gunnebo, fabricada na zona ocidental da 

Suécia onde estão também situadas  

as refinarias.

“Desta forma o transporte é mínimo e 

reduz o impacto ambiental,” afirma Anders 

Wikström, Director Comercial de Protecção 

de Instalações da Gunnebo Suécia.

A vedação da Gunnebo é também refor-

çada com alarmes de vedações eléctricas, 

em secções onde já ocorreu intrusão ou 

tentativa de intrusão. A vedação eléctrica 

provoca um choque nos ladrões e ainda 

fornece ao pessoal da segurança indicação 

do local onde a vedação está a ser violada.

“Todos os alarmes são ainda verificados 

com a imagem de uma câmara,” afirma 

Kristian Fred.

A Preem está também a investir na ilumi-

nação da vedação e na manutenção cuidado-

sa da floresta e bosque, o que melhora consi-

deravelmente o factor de protecção. Existem 

ainda vários detectores exteriores que detec-

tam movimentos humanos e de veículos.

Diferentes tipos de vedação
Em secções curtas específicas à volta das 

instalações, a Preem usa diferentes tipos de 

vedação para optimizar a função, a estética e 

a segurança. Por exemplo, existem painéis de 

malha soldada à volta de orifícios de tubos, 

paliçadas elegantes nos portões principais e 

painéis móveis e com alarmes para permitir 

o acesso fácil ao pessoal da manutenção e 

para outras operações, quando necessário.

“Esta última é uma função bastante 

apreciada que demonstra o dinamismo da 

Gunnebo como fornecedor.” 

Fred chama a atenção para a importância 

de analisar meticulosamente onde e de 

que forma é que a empresa necessita de 

protecção, para assegurar a aquisição do 

equipamento certo.

“O âmbito da segurança é regulado pela 

potencial ameaça. Ainda assim, não é real-

mente possível ter o mesmo grau de protec-

ção em toda a área de uma instalação grande, 

porque se pode tornar muito dispendioso.”

Zelar para que o dia-a-dia  
decorra sem problemas
Muito embora os criminosos tendam a não 

escolher os portões de entrada para o seu 

acesso, é importante garantir a existência 

de procedimentos seguros para assegurar 

a entrada e saída fácil de pessoas e veículos 

autorizados do recinto da refinaria.

“Trata-se de zelar para que o dia-a-dia 

decorra sem problemas. Por razões de se-

gurança precisamos de saber quem está no 

local, e onde está,” explica Kristian Fred.

Produto impressionante
Para tal, a Preem adquiriu torniquetes exte-

riores da Gunnebo, entre outros produtos. 

Internamente a Preem instalou as portas rá-

pidas SpeedStile, cujo princípio de funciona-

mento é igual ao dos torniquetes do metro. 

Têm uma elevada capacidade de passagem 

e são também muito seguros – as pessoas 

não precisam esperar, mas podem também 

facilmente identificar-se para obter acesso.

Existem os Quick Folding Gates, que abrem 

completamente ou por secções em apenas 

4 – 6 segundos, para lidar com veículos não 

autorizados e ao mesmo tempo dando tam-

bém rápido acesso a veículos autorizados.

“Apesar do design aparentemente sim-

ples, é um dos nossos produtos mais im-

pressionantes. Trata-se de uma construção 

suspensa sem calhas no chão. O lixo não 

se acumula nas pistas e a manutenção é 

mínima,” conclui Anders Wikström.

*  O Código International Ship and Port Facility 
Security Code, ou seja, código internacional de 
protecção dos navios e das instalações portu-
árias, consiste num abrangente conjunto de 
medidas para melhorar a segurança de navios e 
instalações portuárias.

TEXTO    Mats Ekendahl

Alta segurança que previne o crime e 
permite maior fluidez nos acessos
A empresa petrolífera Preem actualizou recentemente a segurança exterior 

das suas refinarias em Gotemburgo e Lysekil no Oeste da Suécia. “As mudanças 

baseiam-se numa análise exaustiva de vulnerabilidade para avaliar o nível certo 

de segurança,” afirma Kristian Fred, Chefe de Segurança da Preemraff.
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Kristian Fred, Chefe de Segurança da Preemraff.
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Na Grã Bretanha, a Gunnebo UK 

tem estado a trabalhar em estreita 

colaboração com a British Petroleum 

(BP) para fornecer o tipo certo de 

equipamento de alta segurança.

“Temos sido bem sucedidos no desenvol-

vimento de soluções que permitem à BP 

acompanhar as estratégias anti-terrorismo 

impulsionadas pelo governo inglês. Ins-

talámos as nossas vedações assim como 

produtos de acesso e de alta segurança no 

âmbito de um sistema personalizado para 

dar resposta ao seu desejo de movimento 

de veículos e pessoas, em seis áreas-chave, 

em dois locais de perfil muito elevado” 

afirma Martin Walker, Director de Projecto 

da Gunnebo UK. 

Os actuais contratos em Grangemouth 

e Sullom Voe focaram-se inicialmente na 

actualização da segurança em torno dos 

principais portões de entrada. A solução 

escolhida em Grangemouth envolve dois 

portões deslizantes exteriores e dois inte-

riores, formando um sistema Airlock, com 

leitores de cartão para controlo de acessos. 

“Todos os portões, torniquetes e controlos 

de acesso são processados pelo nosso 

sistema de controlo PLC que gere também 

a sequência dos semáforos. Com um painel 

de controlo sinóptico na casa dos seguran-

ças, é uma verdadeira solução integrada da 

Gunnebo,” afirma Aidan Killeen, Director do 

Sector de Actividade, Protecção de Instala-

ções da Gunnebo UK.

Para as instalações em Sullom Voe, a 

Gunnebo esteve ainda mais envolvida do 

que o habitual no desenvolvimento do sis-

tema de segurança. Aqui foi também criado 

um sistema Airlock, embora desta vez entre 

bloqueadores de estrada K12 e portões 

deslizantes, em interface com o controlo de 

trânsito PLC, o sistema de leitor de cartões e 

sequência de luzes. Outro painel de controlo 

igual sinóptico à medida está localizado 

dentro da casa dos seguranças.

As soluções adicionais em Sullom Voe 

incluem um portão deslizante e um torni-

quete para os quatro pontões.

“Cada um com o seu sistema de controlo 

próprio ligado por um cabo de fibra óptica e, 

por último, integrado e controlado a partir 

do sistema do Edifício da Entrada Principal” 

afirma Martin Walker.

TEXTO    Mats Ekendahl

TEXTO    Mats Ekendahl

Na Itália, a Gunnebo trabalha com 

todos os tipos de empresas de energia. 

O que todas têm em comum são 

instalações grandes e expostas que 

podem constituir uma séria ameaça 

quando sabotadas. 

Os terroristas são também uma ameaça nos 

dias de hoje, motivo pelo qual as exigências 

de sistemas de segurança para locais de alto 

risco estão a aumentar,” afirma Giuseppe De 

Fazio, Agente da Gunnebo Italy, com experi-

ência no sector. 

A forma de responder a estas ameaças 

consiste em instalar soluções de segurança 

integradas. Estas envolvem obstáculos 

físicos interligados para atrasar as acções 

de um intruso, associadas a vigilância e 

alarmes electrónicos para detectar qualquer 

actividade ilegal.

No campo da energia, existem quatro 

tipos principais de instalações; central ener-

gética a petróleo, central eléctrica, central 

fotovoltaica e central nuclear. As quatro 

necessitam de protecção contra terrorismo, 

sabotagem e roubo, independentemente do 

seu principal produto ou localização. 

As centrais eléctricas, por exemplo, 

situam-se frequentemente em baldios ou 

áreas desertas, enquanto os seus centros 

de distribuição estão mais próximos das 

cidades. Como é óbvio, é essencial para toda 

a comunidade prevenir quaisquer perturba-

ções na produção. 

“Se a empresa produtora de energia em 

questão lidar também com material infla-

mável e explosivo, e se se situar num porto 

ou nas proximidades de áreas de constru-

ção, os riscos aumentam. Paralelamente 

aumentam também as exigências para 

proteger outras empresas e o público, de 

modo a garantir que não serão afectados 

por um ataque”, afirma De Fazio.

Nem mesmo a indústria de processamen-

to está imune ao roubo na sua forma mais 

básica. O cobre é um produto cobiçado nas 

centrais eléctricas, enquanto os painéis sola-

res são um alvo popular nas centrais solares.

“É provável que no futuro venham a ser 

construídas mais centrais nucleares em 

Itália. É importante estar envolvido pre-

cocemente na fase de planeamento para 

assegurar a optimização da protecção e 

da segurança.” 

Contudo, existem soluções para estes 

problemas. Algumas das instalações físicas 

e electrónicas mais comuns consistem em 

sensores de vibração e electromecânicos, 

barreiras de infra-vermelhos, cabos de 

microfones, câmaras PTZ, câmaras de segu-

rança térmicas, vídeo análise, seguimento, 

monitorização de segurança, centros de 

controlo, portas rápidas e pinos de colisão.

É vital fazer uma análise da situação de 

segurança para garantir a selecção da tec-

nologia e dos produtos certos.

“A Gunnebo pode ajudar genuinamente 

neste processo,” conclui Giuseppe De Fazio.

Locais expostos em baldios requerem alta segurança

Soluções integradas na British Petroleum

FACTOs:
A BP tem um dos maiores terminais 
da Europa de petróleo e gás liquefeito. 
Todo o equipamento de segurança 
é operado a partir do alojamento do 
equipamento feito à medida e por uma 
consola remota à medida.

Alguns dos produtos e soluções forne-
cidos como parte dos projectos:

 Um sistema de controlo construído e  �
instalado pela Gunnebo

 Bloqueadores de estrada testados  �
contra impacto (DSP K12)

Portões deslizantes (LSST) �

Torniquetes para peões (M Unit) �

 Semáforos comutados e controlados  �
independentemente

Circuitos de solo �

Leitores de cartões �

 Vedação de segurança de malha sol- �
dada com topo em arame farpado

Torniquetes para peões �

 Consola de controlo à medida por  �
cabo de fibra óptica

 Controlo e integração dos tornique- �
tes do local e sistema de controlo de 
acessos para o nosso quiosque de 
equipamentos 

ENTRANCE CONTROL    #2 2010
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Singapura, montagem 
de barreiras em cunha

FLyING TEChNIChAN    #2 2010

Porto Harcourt, Nigéria 
para dar apoio técnico e 
formação no local

Dubai, montagem das 
barreiras em cunha na 
Burj Khalifaj, no Dubai

Manila, Filipinas, tra-
balho de manutenção 
para torniquetes, portas 
Airlock, pinos e diferen-
tes tipos de portões

Oslo para dar apoio técnico

Como é um dia de trabalho normal? 

A característica deste trabalho é não ter um 

dia de trabalho normal. 

Como planeia as suas viagens? 

Tento planear as minhas viagens com bas-

tante antecedência para poder ir buscar 

as peças sobressalentes e as ferramentas 

de que necessito, marcar voos, obter vistos 

e ser vacinado. Tudo isto para cumprir os 

prazos dos clientes. Devo ser o empregado 

mais vacinado da Gunnebo! 

Mas às vezes sou chamado de véspera 

para estar num local na manhã seguinte,  

o que também faz parte do trabalho. 

O que é gosta no seu trabalho?

Às vezes sinto-me com um embaixador técni-

co da Gunnebo. Conheço pessoas da Gunnebo 

e de outras empresas de todo o mundo.

Falar sobre problemas e soluções ao nível 

técnico com um alvo directo é uma forma 

de estabelecer contactos bons e eficientes. 

As minhas experiências são sempre positi-

vas. Quando tenho oportunidade, é sempre 

agradável voltar a um local e reencontrar-me 

com velhos amigos. 

À volta do mundo ao  
serviço da Gunnebo

TEXTO    Linda Gårdlöv       ILUSTRAÇÃO    Lisa Lackéus

Torsten Schniedermeier, técnico de electrónica de 40 anos, desde Abril de 2008 que trabalha como “técnico voador” em 

Segurança de Entradas e desenvolvimento de negócio na Gunnebo. A sua principal tarefa consiste em instalar segurança 

de entradas no exterior para clientes de todo o mundo. Torsten dá também formação técnica na fábrica da Gunnebo em 

Salzkotten, e nos países que visita durante as suas viagens.

Manchester, para instalar 
fechaduras e sistemas  
electrónicos especiais

Um pequeno vislumbre do calendário de Torsten 

durante os dois primeiros meses de 2010.
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Torsten a trabalhar num estaleiro de obras algures no mundo …

Qual é, até ao momento,  

o projecto mais interessante? 

Nunca ter nada como adquirido – todos os 

países acabam por ter sempre, pelo menos, 

uma surpresa!

O trabalho em si é muito interessante, 

mas ainda mais interessante é o desafio de 

dar resposta às condições locais. Em locais 

afastados e inóspitos, uma simples tarefa 

pode transformar-se num enorme problema, 

algo que não aconteceria em condições de 

trabalho normais. Culturas diferentes têm 

formas diferentes de atingir objectivos, o 

que representa o principal desafio do meu 

trabalho. 

Conte-nos como é um dia de trabalho difícil.

Para mim os dias mais difíceis são aqueles 

em que tenho de esperar horas para obter 

autorização para entrar num local, ao mes-

mo tempo que luto para cumprir um prazo. 

Outras situações difíceis são quando chego 

a um aeroporto depois de uma viagem 

de 16 horas sem dormir e estão à minha 

espera num local, e eu não tive qualquer 

descanso.

Já se deparou com missões impossíveis? 

Sobrevivo sempre. Já tive de tudo, desde  

15 graus negativos com vento forte na  

Noruega até trabalhar ao sol do meio-dia  

no Equador.

O TÉCNICO VOADOR    #2 2010

Para um técnico voador, um dia nunca é igual ao outro. Uma semana de trabalho que começa debaixo do sol do meio-dia na Nigéria pode terminar a 15 graus 

negativos na Noruega, ou seja, terminar a semana mais rico em contactos novos e experiências diversas.
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O SafePay™ poupa tempo e contribui para uma maior 

eficiência e segurança das lojas onde é instalado.

”A administração tem sempre controlo total do dinheiro, com um mínimo de consumo de tempo,” afirma Dagfinn Elverum, Gestor de Loja Assistente na Coop Prix Elverhøy.

Menos tempo e um local  
de trabalho mais seguro

Na loja circula um total bruto de cerca de 

três milhões de euros por ano em dinheiro, 

através de três pontos de pagamento. 

Dagfinn Elverum, o Gestor de Loja As-

sistente na Coop Prix Elverhøy costumava 

passar todos os dias duas horas na gestão 

das caixas. Com o SafePay™, só precisa de 

15 minutos de manhã para o controlo e 

preparação da caixa. 

O pessoal na loja costumava passar quase 

três horas de trabalho efectivo, todos os 

dias, em tarefas que tinham a ver com a 

gestão do dinheiro. 

“O SafePay™ poupa tempo e melhorou a 

eficiência e a segurança na loja, e os em-

pregados estão encantados porque assim 

evitam discrepâncias de caixa e também 

se sentem mais seguros no local de traba-

lho. E além do mais, a administração tem 

sempre controlo total do dinheiro, com um 

mínimo de consumo de tempo,” afirma 

Dagfinn Elverum. 

Para Dagfinn, todas as soluções que lhe 

poupem trabalho com papelada são espe-

cialmente preciosas. Com o SafePay™, os 

relatórios de caixa de que necessita são ge-

rados automaticamente e guardados elec-

tronicamente onde possam ser facilmente 

encontrados quando forem necessários.

Depois de nove meses com o SafePay™, 

Dagfinn passou recentemente a Gestor de 

Loja na Coop Prix Tromsdalen (a segunda 

maior Prix da Noruega), algo que compara 

ao viajar para trás no tempo. “Uma vez mais 

voltei a viver os “tempos antigos” com os 

grandes e frustrantes problemas da gestão 

do dinheiro, problemas que o SafePay™ nos 

tinha resolvido em Elverhøj” afirma. 

O SafePay™ foi encomendado para ser 

instalado o mais rapidamente possível a fim 

A Coop Prix Elverhøy é a maior loja Prix na Noruega, com um volume de negócios 

de quase 13 milhões de euros. É também a “primeira” loja a ter a segunda 

geração do sistema fechado de gestão de dinheiro SafePay™.

TEXTO    Linda Gårdlöv

de eliminar os problemas de gestão de  

dinheiro também na Coop Prix Tromsdalen.  

A loja é propriedade da Coop Nord de 

Tromsø, que continua a investir no SafePay™. 

A solução será instalada em 7 / 8 novas 

lojas em 2010.
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O cofre nocturno SafeBag MI5 combina alta segurança com 

eficácia de custos.

Cadeias COOP prosseguem colaboração para lojas mais seguras

solução à prova de futuro e eficiência de 
custos foram determinantes

No Verão de 2009, 

a COOP na Suécia, 

na Noruega e na 

Dinamarca alargou o seu contrato 

geral referente ao sistema integrado 

de tratamento de dinheiro SafePayTM. 

O contrato abrange fornecimento, 

instalação e assistência ao sistema 

de tratamento de dinheiro complet-

amente fechado. 

O contrato geral que foi assinado com a 

direcção de compras nórdica da COOP, a 

COOP Trading, tem uma duração de três 

anos e abrange o fornecimento e instalação 

de todos os módulos do sistema SafePay™ 

para a organização nórdica da COOP.

“Um ambiente seguro para o nosso pes-

soal e uma loja segura para os nossos clien-

tes são as grandes prioridades para nós,” 

afirma Anders Gruvfors, chefe da cadeia 

Coop Nära na Suécia.

“O novo SafePay™ com protecção por 

tinta fornece um sistema fechado desde a 

loja até ao centro de contagem. O dinheiro 

vai directamente do sistema SafePay™ para 

a empresa de transporte de valores sem 

qualquer tipo de exposição.

“O contrato geral significa que escolhemos 

um parceiro de negócio e que, juntamente 

com a Gunnebo, estamos a trabalhar rumo 

a uma visão viável de uma loja segura em 

termos de dinheiro,” conclui Gruvfors.

A Gunnebo e a COOP têm colaborado no 

SafePay™ desde 2003 e a COOP tem agora 

cerca de 950 sistemas SafePay™ instalados 

nas suas lojas em toda a região nórdica.

Um importante projecto de instalação 

para o recém-desenvolvido cofre 

nocturno MI5 começará a desenrolar-

se em 2010 em toda a Suécia, onde 

serão instaladas 20 unidades. 

O cliente é a empresa sueca de 

transporte de valores Loomis, um 

líder de mercado no tratamento de 

dinheiro, focado no transporte e 

contagem seguros. 

“Há uma tendência para haver mais utilizado-

res por caixa de depósito, o que obviamente 

coloca exigências na capacidade do cofre noc-

turno,” afirma Göran Antán, Chefe de Apoio 

de Produção da Loomis Suécia, responsável 

pela rede de cofres nocturnos na Suécia.

O SafeBag MI5 é um projecto de desen-

volvimento de sucesso que incorpora as 

necessidades do mercado de um cofre noc-

turno eficaz em termos de custos, que não 

compromete a segurança. A alta segurança 

está assegurada pelo teste e certificação da 

SBSC com a norma EN 1143-2 de Grau N–IV.

A maioria das unidades MI5 vai substituir 

cofres nocturnos mais antigos, enquanto 

algumas correspondem a instalações total-

mente novas. 

“Quando considerámos as nossas opções, 

analisámos também o “irmão mais velho”, 

o MI6, mas escolhemos o MI5 pela capaci-

dade que nos dava a um preço mais baixo. 

Além dos critérios essenciais de certificação 

e segurança, o facto de a solução ser à prova 

de futuro é o factor-chave,” explica Göran. 

A cooperação entre a Loomis e a Gunnebo 

já vem de há muitos anos.

“O que mais gosto na Gunnebo é o facto 

de termos um reduzido número de pessoas 

de contacto, o que torna a comunicação 

muito mais fácil, independentemente de 

estarmos a lidar com soluções de alarme ou 

cofres nocturnos” afirma Göran Antán.

TEXTO    Linda Gårdlöv

TEXTO    Unn Granfelt
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Na América do Sul, os projectos de trans-

portes públicos aumentaram as vendas  

dos sistemas de segurança de entradas da 

Gunnebo, e os seus produtos e soluções 

podem ser encontrados em autocarros, 

eléctricos, metro, caminhos-de-ferro e 

terminais de ferries. 

Tal como na maioria dos países da América 

do Sul, os transportes da Colômbia sofreram 

uma grande crise devido a sistemas de ges-

tão antigos, cidades em crescimento e au-

sência de infra-estruturas. Um dos projectos 

em curso, o Transmilénio, consiste em gerir e 

desenvolver o sistema de transportes públi-

cos da cidade de Bogotá, o que significa um 

mercado em crescimento para a Gunnebo. 

Um novo sistema de emissão de bilhetes e 

de pagamento com torniquetes está actu-

almente a ser instalado em terminais de 

autocarros e montado dentro dos autocarros.

“A nova tecnologia e os novos processos 

significa também que os antigos sistemas 

de transportes estabelecidos podem agora 

ser substituídos e actualizados. Presente-

mente equipámos todos os autocarros e 

terminais de autocarros Transmilénio com 

torniquetes da Gunnebo. Dado que a rede 

Transmilénio ainda está a expandir, conti-

nuamos a desenvolver o negócio” afirma 

Gloria Lucia Castañeda Zota, Vice Presidente 

na Fichet Colômbia.

Só em Bogotá, capital da Colômbia, há 

ainda 60 a 100 novos terminais de autocar-

ros para montar, 12 000 autocarros  

para serem equipados com torniquetes e 

60 000 autocarros no resto da Colômbia. 

Outros países que estão a adoptar sistemas 

semelhantes são o Panamá, o Peru (Lima) e 

o Chile (Santiago).

 “Estamos também a prever grandes 

oportunidades noutras cidades que estão a 

desenvolver sistemas semelhantes ao Trans-

milénio, na Europa, na América do Norte, na 

Ásia e em África,” afirma Lucien Vincentini, 

Director de Linha de Produto Internacional no 

sector de Controlo de Entradas da Gunnebo.

TEXTO    Linda Gårdlöv       ILUSTRAÇÃO    Lisa Lackéus

Transportes públicos – um mercado  
em crescimento na América do sul 
Numa época de pressão para reduzir a poluição, as oportunidades surgem quando 

cada vez mais pessoas recorrem aos transportes públicos. Devido ao crescimento da 

população, por vezes é até necessário remodelar a disposição de algumas cidades 

a fim de se adequarem às exigências futuras, no que toca a transportes públicos. 

FACTOs:
Com a ambição de conseguir um 
desenvolvimento auto-sustentado, a 
Colômbia desenvolveu um conceito 
Transmilénio para transportes públi-
cos. O projecto teve início há 10 anos 
atrás na capital, Bogotá, e desenvolve-
-se em torno de autocarros articulados 
que operam em vias dedicadas a au-
tocarros (faixas para bus) e autocarros 
mais pequenos (alimentadores).

A Transmilénio não só revolucionou os 
sistemas de transportes públicos do 
mundo, mas também se tornou um 
modelo para exportação. Existem pre-
sentemente 128 projectos semelhan-
tes em cidades diferentes da Europa, 
América do Norte, África e Ásia, que 
estão a copiar o modelo. 

RETAIL    #2 2010TRANSPORTES PÚBLICOS    #2 2010

Leia mais em 
www.gunnebo.pt/

transportes 

Da esquerda: Carlos Ballen, Gloria Lucia Castañeda, Lucien Vin-

centini e Diana Castañeda no escritório na Colômbia.

Torniquete da Gunnebo em autocarro da Transmilénio  em Bogotá.
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A Linha Amarela do Metro Ligeiro 

(Light Rail Transit, LRT) de Manila, foi a 

primeira linha deste sistema de metro 

nas Filipinas. Hoje em dia a linha 

contém dezoito estações e estende-se 

por mais de quinze quilómetros de 

carris totalmente elevados.

A linha tem um sentido geral norte-sul, 

ligando as cidades de Quezon, Caloocan, 

Manila, Pasay e Paranaque. 

A Linha Amarela foi recentemente alarga-

da e o projecto, que era uma prioridade para 

o governo, tem estado a operar comercial-

mente desde Março de 2010.

Todo este Projecto de Transportes Públicos 

envolve a construção de um viaduto elevado 

de 5,7 quilómetros para ligar a estação mais 

a norte da LRT, Monumento, ao sistema de 

metro de Manila, o Metro Rail Transit Sys-

tem (MRT), que faz parte do sistema me-

tropolitano na área do Metro de Manila das 

Filipinas, com uma única linha, a MRT-3.

A Gunnebo, dentro de um prazo aperta-

do, desenhou e fabricou uma solução es-

pecífica de portas . A solução consiste num 

torniquete Tripod feito à medida, utilizando 

o comprovado mecanismo Hercules Lite, 

tudo integrado com leitores magnéticos, 

filtros de linha activos, caixotes de bilhetes 

com sensor de nível, fonte de alimentação 

ininterrupta e um sistema de intercâmbio 

de rede LAN.

A Gunnebo forneceu Portas para Trans-

portes Públicos para este projecto no valor 

total de 200 000 euros. 

Durante a análise do progresso do projecto 

da Extensão Norte, a Presidente Arroyo re-

lembrou planos para aumentar ainda mais 

a LRT com uma extensão para sul de uma 

linha de 15 quilómetros.

“Uma vez mais esperamos poder oferecer 

a solução certa atempadamente, e fornecer 

um elevado nível de satisfação ao nosso 

cliente, neste caso, às Autoridades do Metro 

de Manila,” afirma Alberto Fiorazzo do sector 

de Controlo de Entradas da Gunnebo.

No início de 2010, a Presidente das Filipinas, Gloria 

Macapagal-Arroyo assinalou o 24º aniversário da 

Revolução Popular de 1986, EDSA, fazendo uma 

viagem inaugural no Light Rail Transit, Linha 1, 

Extensão Norte, a partir de North Avenue na  

Cidade de Quezon até Monumento, na Cidade de 

Caloocan, Filipinas.

O mercado do metro chinês está a passar por um crescimento substancial. A Gunnebo recebeu uma 

prestigiosa encomenda de 400 portas de entrada e saída para o sistema de Metro de Shenzhen.

Grandes oportunidades para desenvolver  
ainda mais o rentável negócio do metro

Linhas de metro  
aumentadas nas Filipinas  
requerem soluções feitas à medida

TEXTO    Linda Gårdlöv      

TEXTO    Linda Gårdlöv    

Quando o Metro de Shenzhen 

na China estava à procura de um 

fornecedor de portas para o Sistema 

de Metro de Shenzhen, Linha 5, as 

suas exigências eram experiência e 

apoio profissional, factores decisivos 

para a sua escolha. 

A Gunnebo recebeu a encomenda avaliada 

em mais de 1,5 milhões de euros e irá for-

necer portas de aba para o metro, especial-

mente concebidas para elevados volumes de 

pessoas e utilização segura em estações de 

metro. De acordo com o contrato, a Gunnebo 

irá fornecer cerca de 400 portas de entrada 

e saída durante o ano de 2010.

 “O mercado chinês do metro encontra-se 

em crescimento substancial e estou muito 

satisfeito pelo facto do Metro de Shenzhen 

ter escolhido a Gunnebo para esta prestigio-

sa encomenda, diz o Presidente e CEO da 

Gunnebo, Per Borgvall.

Com uma empresa própria estabelecida 

na China, a Gunnebo está agora ainda mais 

activa neste mercado em franca expansão, 

e há grandes oportunidades de desenvolver 

ainda mais o nosso já bem sucedido e rentá-

vel negócio do metro”, conclui Per Borgvall.

As portas que a Gunnebo está a fornecer 

têm reputação de alta taxa de rendimento, 

com comprovada segurança e durabilidade. 

As portas foram inicialmente concebidas 

para utilização no sistema de metro KCRC, 

em Hong Kong, que criou a marca de refe-

rência desta região, com instalações subse-

quentes em Pequim, Xangai e muitos outros 

sistemas de Metro em toda a China.

TRANSPORTES PÚBLICOS    #2 2010
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A concorrer com fornecedores globais 

de peso, como a Kaba e a Record, a 

Gunnebo foi seleccionada para 

fornecer as portas anti-retorno para o 

Aeroporto de Varsóvia Frederic Chopin.

O Aeroporto de Varsóvia Frederic Chopin 

(WAW) é o maior aeroporto da Polónia. 

Recebe mais de 9,5 milhões de passageiros 

por ano, e foi recentemente alargado com 

um novo terminal.

Para cumprir os crescentes requisitos  

de segurança para procedimentos de check 

out, serão instaladas seis faixas da porta  

de segurança PasSec da Gunnebo com 

divisórias envidraçadas adicionais e portas 

de emergência.

“Esta será outra instalação de sucesso do 

equipamento de Controlo de Entradas da 

Gunnebo neste aeroporto” afirma Tomasz 

Krulak, Director de Sector de Actividade, 

Protecção de Instalações, Gunnebo Polónia. 

A Gunnebo forneceu anteriormente 

soluções de segurança de controlo de entra-

das para as infra-estruturas do Aeroporto 

de Varsóvia Frederic Chopin, tendo como 

clientes a LOT, as Autoridades Polacas da 

Aviação Civil e as Autoridades de  

Imigração Polacas.  

Maior segurança no check out do 
Aeroporto de Varsóvia Frederic Chopin

O Aeroporto de Varsóvia Frederic Chopin (WAW), o maior aeroporto da Polónia com mais de  

9,5 milhões de passageiros por ano, seleccionou a Gunnebo para fornecedor de portas anti-retorno.

TEXTO    Anna Bałwas
ILUSTRAÇÃO    Lisa Lackéus
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Em Maio de 2008 realizou-se a cerimónia 

da primeira pedra e o início dos trabalhos 

de construção do novo complexo da embai-

xada norte-americana em Riga. Durante o 

Verão de 2010, o trabalho será finalizado e 

todas as delegações da embaixada norte-

-americana em Riga irão mudar-se para o 

novo endereço em Remtes iela 1.

Os principais pontos de controlo de 

acessos do novo complexo da embaixada 

serão protegidos por portões anti-escalada 

da Gunnebo.

A Gunnebo foi seleccionada como forne-

cedor graças aos seus produtos certificados 

e comprovados, juntamente com um nível 

de serviço elevado e discussões abertas com 

os principais sub-empreiteiros e consultores.

“A Gunnebo trabalhou em estreita par-

ceria connosco para assegurar o sucesso do 

fornecimento e instalação dos seus produ-

tos” afirma Antonio Voudouris da American 

International Contractors Inc (AICI), o sub-

-empreiteiro responsável pelo projecto e 

construção do complexo da nova embaixada.

“Os esforços da Gunnebo irão garantir 

uma instalação final que satisfaz todos os 

requisitos do OBO” prossegue, e refere-se ao 

Bureau of Overseas Buildings Operations, 

a autoridade norte-americana que dirige o 

programa de construção no estrangeiro em 

todo o mundo. No final, eles são respon-

sáveis por fornecer edifícios que estão em 

linha com o estilo local e ao mesmo tempo 

cumprem as normas de segurança.

Nos últimos dez anos, os produtos da 

Gunnebo têm vindo a ser usados em vários 

projectos de embaixadas norte-americanas, 

e estão confirmados pelo OBO como sendo 

duradouros e fiáveis. Fazem ainda parte 

da lista de produtos testados e conforme, 

compilada pelo Departamento de Estado 

Norte-Americano. 

“Há muitos anos que o mercado norte- 

-americano para estes produtos está com-

provado, e com a influência dos EUA sobre 

as normas de segurança no estrangeiro, é 

essencial que com a nossa cobertura global, 

nós sejamos parte integrante deste cenário” 

afirma Malcolm Turner, Gestor de Contas- 

-Chave para o sector diplomático na activi-

dade de Perímetro Exterior.

“O último ano de estreita colaboração 

com o OBO, os organismos de avaliação de 

normas e os sub-empreiteiros/consultores, 

não só compensou, mas também alargou a 

base de contactos para futuros negócios ” 

conclui Malcolm Turner que garante que os 

produtos de Perímetro Exterior da Gunnebo 

continuarão a ser oferecidos com sucesso 

em todas as regiões onde a Gunnebo está 

presente. 

Há dois anos, o banco francês Société 

Générale decidiu equipar todas as 

entradas das suas sucursais com 

portas de segurança controladas à 

distância. 

Para melhor se adequar às necessidades do 

banco, a Gunnebo desenhou uma oferta com 

uma “Porta Inteligente” personalizada, que 

consiste numa porta de segurança de alumí-

nio. O desempenho da porta pode ser actuali-

zado com uma ampla selecção de dispositivos 

de segurança como câmaras de vídeo, dis-

positivos eléctricos de abertura de portas e 

detecção integrada de passagem simples. 

A Société Générale decidiu avançar com  

a solução proposta. Equiparam mais de  

150 sucursais com o conceito de Portas 

Inteligentes.

“A Porta Inteligente da Gunnebo é uma 

peça do nosso novo conceito de segurança 

para as sucursais do banco; uma barreira 

sólida física na entrada do edifício para im-

pedir intrusões,” afirma Parrouffe, Director de 

Segurança Física do banco Société Générale.

“O facto de podermos personalizar a 

solução em função das nossas necessidades 

de segurança e a sua capacidade para lidar 

com diferentes equipamentos, significa 

que a entrada dos clientes é um sucesso de 

integração perfeita, estética e discreta.”  

Portões de segurança  
anti-escalada fornecidos para  
a nova embaixada dos EUA em Riga

A alta segurança pode ser bonita – uma 
integração perfeita, estética e discreta

Durante o Verão de 2010, todas as delegações da embaixada norte-americana 

em Riga, na Letónia, irão mudar-se para a sua nova embaixada. A Gunnebo 

forneceu portões de segurança anti-escalada para pontos de controlo de acessos 

do complexo da embaixada.     

TEXTO    Kristina Jakobsson    

Porta de segurança inteligente esteticamente integrada no edifício. 

Uma nova embaixada norte-americana está a ser 

construída em Riga. 

ENTRANCE CONTROL    #2 2010

TEXTO    Linda Gårdlöv      
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Nos anos 40, a seguir à pandemia da 

gripe, os serviços ferroviários 

franceses quiseram um sistema que 

lhes permitisse ver e ouvir os 

passageiros, e ao mesmo tempo que 

protegesse o pessoal dos salpicos 

infectados. 

A Gunnebo apresentou uma gama de pro-

dutos da Transfer Solution, com a marca 

HygiaphoneTM em França que incluía a janela 

de ponto de pagamento PW11-WS. Nessa 

época, os balcões equipados com a solução 

reduziram a taxa de absentismo em 90%.

Desde então, este produto com a sua 

membrana vibratória e estanque , deu 

provas da sua eficácia contra roubo e propa-

gação de bactérias.

Em 2009 quando a gripe suína atingiu o 

seu pico, a Gunnebo desenvolveu uma versão 

específica da janela de ponto de pagamento: 

o PW11-WS Triptych. No espaço de alguns 

meses, as vendas das janelas de pontos de 

pagamento da Gunnebo subiram 45%. 

“Como o risco da pandemia de gripe é 

levado muito a sério por várias autoridades 

públicas e empresas, as vendas subiram 

muito rapidamente quando a gripe suína 

apareceu em cena. O nosso “novo” produto 

não foi revolucionário de uma perspectiva 

técnica, mas sim muito inteligente do pon-

to de vista do negócio,” afirma Jean Pierre 

Battu, vendedor da Gunnebo França.

Em colaboração com a ECB•S e a 

Empire Safe Company Inc. em Nova 

Iorque, o sector do Armazenamento 

Seguro da Gunnebo lançou um 

projecto para introduzir os cofres 

certificados pela ECB•S no mercado 

norte-americano.

As Normas Europeias de Segurança (CEN) 

para equipamentos ATM já conquistaram 

território nos EUA e estão aprovadas por 

seguradoras e correctoras. 

O mercado dos cofres é ainda totalmente 

regulado pela norma americana de protecção 

contra roubo (UL), que oferece uma cobertura 

muito boa para os graus de segurança mais 

altos e mais baixos, mas deixa uma lacuna no 

segmento intermédio. É aqui que o projecto 

vai posicionar os Graus III–IV CEN.

O projecto irá educar o mercado organi-

zando seminários, reunindo-se com clientes 

e fazendo lobby com as seguradoras. Na 

primeira fase, o projecto irá focar-se em 

joalharias, sabendo que se tiver aceitação 

nesta actividade altamente exigente, então, 

outras se seguirão. 

A Empire Safe Company Inc. é um nego-

ciante de cofres orientado para a joalharia 

que começou a vender a série Chubbsafes 

Trident durante o Outono de 2009. 

solução antiga ganha nova  
vida graças à gripe suína

Introdução de cofres ECB•S 
certificados no mercado norte-americano

FRANÇA  

EUA  
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Robert Hall, Director Geral de Armazenamento Seguro na Gunnebo e Richard Krasilovsky, Presidente e CEO da Empire Safe, Nova Iorque. 

Janela de ponto de pagamento da Gunnebo que permite ao 

pessoal ver e ouvir clientes e ainda protegê-los contra roubo 

e propagação de bactérias.  
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Na Comunidade de Inden, próximo 

de Düren na Alemanha Ocidental, 

a escultura de 36 metros de altura, 

a Indemann, oferece uma vista 

panorâmica única sobre a mina de 

carvão a céu aberto ainda activa.  

A Gunnebo forneceu um torniquete 

feito à medida que permite a entrada 

só de dez pessoas ao mesmo tempo 

na magnífica construção.

O torniquete fornecido é um DL600 e foi 

escolhido pelo cliente devido ao seu ele-

vado desempenho e design. O design foi 

particularmente importante para este ícone 

arquitectónico que está a simbolizar o local; 

o triângulo fronteiriço da Alemanha, Bélgica 

e Países Baixos, e o futuro técnico da região. 

“Naturalmente, a segurança foi uma 

questão especial nesta extraordinária cons-

trução”, afirma Wolfgang Henze, Líder de 

Projecto na organização para a competência 

infra-estrutural do distrito de Düren. 

“Com as suas notáveis 280 toneladas de 

peso, a Indemann teve de ser ancorada em 

betão armado. Para o braço esticado neces-

sitávamos de uma solução especial que pu-

desse limitar o número de visitantes. Com 

o torniquete DL600, a Gunnebo conseguiu 

satisfazer totalmente estes requisitos. 

Com um sistema de controlo especial, o 

torniquete garante que um máximo de dez 

pessoas consegue aceder ao mesmo tempo 

ao braço da Indemann. Um LED mostra 

quantas pessoas podem ainda entrar na 

plataforma do miradouro. Se for zero, o 

torniquete bloqueia automaticamente até 

sair um visitante da plataforma.

“Estamos muito satisfeitos com o controlo 

de entradas da Gunnebo”, afirma Henze. 

“Não só fornece a melhor segurança  

possível, mas o seu design elegante insere-se  

de forma ideal na arquitectura da Indemann. 

Esperamos no futuro ter muitos visitantes  

a desfrutarem da vista panorâmica da 

nossa região.”

Torniquete personalizado fornecido  
a um ícone na Alemanha

ALEMANHA  

Um dos pontos negros dos acidentes 

rodoviários na Suécia está situado no 

extremo sul. Um projecto rodoviário 

de longo alcance resultou no alarga-

mento da estrada 11, com o objectivo 

de melhorar a segurança e a infra- 

-estrutura do trânsito rodoviário. 

O projecto incluiu também a tomada de 

medidas necessárias para criar um bom am-

biente para as áreas residenciais das proxi-

midades, incluindo soluções da Gunnebo. 

1,2 quilómetros de painéis amortecedo-

res de ruído com propriedades de absorção 

de som reduzem o nível de ruído para valo-

res abaixo dos 55 dBA na área circundante. 

A solução patenteada amortece eficazmen-

te o ruído através de uma coluna de ar e de 

um lençol de lã mineral de alta densidade.

“O aumento dos níveis de ruído junta-

mente com a maior consciencialização 

ambiental na sociedade, está reflectido no 

interesse pelas soluções rodoviárias e de 

segurança rodoviária da Gunnebo,” afirma 

Hans Palmqvist da Gunnebo Nórdica. 

Os painéis são feitos de madeira prensada, 

associados a vidro, o que cria uma barreira 

estética contra o trânsito. Estão a ser reali-

zados testes de ruído transportado no ar no 

Instituto Nacional Sueco de Ensaios e Inves-

tigação (SP) para garantir a eficácia.

Ambiente, ruído e segurança uma relação muito próxima
sUÉCIA  
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Painéis amortecedores de ruído da Gunnebo para um bom ambiente de vida, mesmo ao lado de estradas com trânsito intenso.

Um visor mostra 

quantas pessoas podem 

ainda entrar na plata-

forma do miradouro da 

escultura Indemann.
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A maior casa-forte de sempre fabricada e instalada na Austrália tem 30 metros de comprimento e altura interior de 6 metros.

A instalação na SIGMA Pharmaceu-

ticals de uma casa-forte com 30 metros 

de comprimento foi concluída em 

Dezembro de 2009, com todos os 

envolvidos impressionados com a 

qualidade da engenharia, fabrico e 

montagem. 

A Gunnebo fabricou e forneceu a grande 

casa-forte modular à maior empresa farma-

cêutica da Austrália, a Sigma Pharmaceu-

ticals. Esta farmacêutica fabrica e comer-

cializa produtos farmacêuticos de venda 

com receita, de venda livre e genéricos. É 

também o principal grossista e distribuidor 

de gama completa para farmácias em toda 

a Austrália.

“Usámos novos conceitos de design para 

projectar um cofre-forte com altura interior 

de seis metros, que é o maior de sempre 

jamais produzido e instalado na Austrália, 

afirma Dan Turner, Country Manager da 

Gunnebo Austrália. 

“Estamos muito impressionados com o 

profissionalismo com que o cofre-forte foi 

montado, cumprindo prazos reduzidos.  

O produto acabado satisfaz as nossas ex-

pectativas mais elevadas e potencia ainda 

mais a excelente relação profissional entre 

as nossas duas empresas,” afirma Peter 

Thomas, Director de Segurança Nacional da 

Sigma Pharmaceuticals.

Empresa farmacêutica instala a maior 
casa-forte de sempre na Austrália

AUsTRÁLIA  

FACTOs:
A Sigma foi originalmente fundada por 
dois farmacêuticos de Melbourne em 
1912 e fundiu-se com a Arrow Pharma-
ceuticals em Dezembro de 2005. Após 
a fusão, o negócio expandiu passando 
a fornecer uma abrangente oferta de 
serviços e produtos aos seus clientes. 

O Grupo é também proprietário de 
algumas das mais conhecidas marcas 
de farmácia da Austrália: a Amcal, a 
Guardian e a Amcal Max.
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Uma caldeira para aquecimento 

distrital com 20 metros de altura às 

bolinhas pode ser um verdadeiro 

desastre estético … ou um trabalho 

artístico muito “do momento”.

O arquitecto Staffan Strindberg recebeu 

uma encomenda do fornecedor de energia 

Kalmar Energi para integrar a instalação 

no ambiente circundante. A sua solução 

é criada a partir da vedação interlaçada 

da Gunnebo em diferentes tamanhos de 

malha, colocadas em camadas, umas sobre 

as outras. As cortinas da vedação formam 

padrões e impressões excitantes e variadas, 

que não deixam ninguém indiferente.

Arquitecto cria trabalho artístico  
do momentor

sUÉCIA  
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A Gunnebo África do Sul forneceu uma 

série de soluções de segurança para as 

estações da Metro Rail e da Intersite 

Rail da Cidade de Durban, como parte 

dos preparativos para o Mundial 

de Futebol 2010. O envolvimento 

abrangeu todos os passos do processo, 

do planeamento ao fornecimento e 

instalação dos produtos.

A actualização das estações da Metro Rail 

e da Intersite Rail da cidade de Durban, 

incluiu a protecção das bilheteiras, as en-

tradas de caixa e as entradas. As bilheteiras 

foram protegidas com janelas de pagamen-

to e portas à prova de bala. As entradas de 

caixa foram protegidas montando-se cofres 

de depósito, e o controlo de entradas foi 

protegido com cubículos à prova de bala. 

“A Gunnebo tem de receber os parabéns 

por todas as suas equipas. Do fabrico ao 

fornecimento e instalação, tudo foi feito 

com muito profissionalismo e sem atrasos. 

Irei certamente recomendar a Gunnebo 

a todos aqueles que necessitem de uma 

ajuda verdadeiramente profissional” afir-

ma M Makathini da Makathini Projects, os 

sub-empreiteiros a trabalhar no projecto do 

Metro de Durban, e refere a bem sucedida 

colaboração com Ravi Kistnasamy, Consultor 

Comercial na Gunnebo, e Bernice Nareen, 

Directora da Filial da Gunnebo África do Sul. 

“Estávamos confiantes que os nossos 

produtos iriam ser incluídos, e estamos 

muito gratos pela oportu-

nidade de fazer parte deste 

prestigioso projecto. Estamos 

verdadeiramente orgulhosos,” 

conclui Bernice Nareen.

segurança para o metro de  
Durban e Mundial de Futebol 2010

ÁFRICA DO sUL  

A caldeira de 20 metros tem como cortina uma vedação que forma variados padrões impressionantes que não 

deixa ninguém indiferente.

Fizeram-se muitos preparativos para o Mundial de Futebol 2010, 

entre os quais novas soluções de segurança para o Metro de  

Durban e Estações ferroviárias.
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Os recursos energéticos são essenciais 

para a nossa economia, para o 

desenvolvimento social, bem como 

para o bem-estar da humanidade. 

Muitos estudos indicam a probabi-

lidade de a procura energética 

mundial duplicar até 2050.  

Ataques a fábricas de processamentos 

especiais tais como refinarias,  petrolíferas, 

de extracção de gás e centrais nucleares po-

dem causar danos irreversíveis nas pessoas, 

em empresas, na sociedade e no ambiente 

natural. 

O melhoramento da segurança está  

no topo da agenda dos fornecedores  

de energia, ou seja, instalações  bem con-

cebidas, operadas com segurança e com 

manutenção devida. É aqui que a Gunnebo 

adiciona valor aos clientes do sector, for-

necendo soluções de alta segurança que 

contribuem para tornar as instalações mais 

seguras e mais protegidas para o cliente e 

seus empregados.

A Gunnebo fornece alta segurança a uma 

série de centrais de energia do mundo 

inteiro, leia mais nas páginas 8–11. 

Recursos essenciais para o bem-estar da humanidade      

Leia mais sobre as ofertas da Gunnebo 
www.gunnebo.pt/sectores 


