
COFRES DE ATM
Arrombar e roubar: 
o ciclo do assalto às 
ATM

GUIA VISUAL
O percurso interno 
da segurança nas 
estações de serviço

PERGUNTAS FREQUENTES: 
PORTAS DE SEGURANÇA
Resistência aos tiros e explosões  
– respostas às suas perguntas

Intensificam- 
se os níveis 

de risco
Como devem as 

instalações vulneráveis 
abordar a segurança?

Security Matters

N.º4



A SEGURANÇA 
MAIS INTELIGENTE É...



ÍNDICE

8-9 

Um guia rápido das 
instalações Seveso

Tudo sobre a Diretiva 
Seveso que vem contri-
buindo para a prevenção 
de graves acidentes 
industriais na Europa há 
mais de 30 anos

4-7 O rosto em mutação das instalações  
de alto risco

Segurança interna: 
A estação de serviço10-11

Neste número, a Global conversa com peritos 
acerca das ameaças que vão surgindo em zo-
nas públicas e instalações de infraestruturas 
críticas. “Cada vez mais instalações estão a 
ser consideradas alvos potenciais para os ter-
roristas pelo que se tornaram vulneráveis,” 
afirma o especialista em segurança francês, 
Jean-Charles Proskuryn. A Global quer saber 
qual a abordagem que deve ser feita.

16-17 

Perguntas Frequentes: Portas 
resistentes a tiros e explosões

Normas, procedimentos de ensaio e 
mais – as respostas às suas perguntas

A avaliação dos níveis de risco é 
essencial para garantir a seguran-
ça de um número cada vez maior 
de instalações de alto risco.

Do front office ao back office, a 
 abordagem da estação de serviço à 
 segurança

Diretor de desenvolvimen-
to empresarial francês com 
quase duas décadas de 
experiência na indústria da 
segurança.

Presidente de vários comités 
responsáveis pela definição 
de normas da indústria para 
os cofres.

JEAN-CHARLES PROSKURYN

PIETER DE VLAAM

CONHEÇA OS PERITOS

12-15

Como os cofres 
das ATM têm tido 
de se adaptar ao 
longo do tempo 
para combater 
novas ameaças

Arrombar e 
roubar: ciclo de 
assalto às ATM



4 GLOBAL    n.º 4

Quais são as  instalações 
que, por tradição, são 
 classificadas de alto risco?
“Em primeiro lugar, as instalações que contêm algo de 
valor elevado sob risco evidente de ser alvo de roubo 
ou de espionagem industrial como, por exemplo, as 
joalharias de luxo ou um centro de investigação e 
desenvolvimento.”

“E, em segundo, instalações de armazenamento ou 
processamento de substâncias perigosas. Estas são co-
nhecidas como ‘instalações Seveso’ e são consideradas 
de alto risco, uma vez que um acidente num destes 
locais pode ter consequências potencialmente graves 
para a zona circundante. Existem 10 000 instalações 
deste tipo em toda a União Europeia, principalmente 
nos setores químico, petroquímico, logístico e de refi-
naria de metais – e estão altamente regulamentadas.”

Que alterações é que tem 
havido?
“Atualmente, existem muitos mais tipos de instala-
ções considerados como alvo potencial de ataques 
terroristas e que se tornam, por isso, vulneráveis. 

“Estes também podem ser divididos em dois grupos: 
infraestrutura crítica – como, por exemplo, uma cen-
tral elétrica, uma central de tratamento de água ou 
um centro de dados – e zonas públicas frequentadas 
por muita gente – como, por exemplo, os estádios 
desportivos, as estações ferroviárias, os aeroportos, as 
grandes superfícies ou as escolas.”

O rosto em mutação das 

instalações de alto risco.
A evolução das ameaças impostas pelo terrorismo implica que algumas instalações, antes 
não consideradas vulneráveis, necessitem agora de níveis muito mais elevados de segurança.

A Global foi ter com Jean-Charles Proskuryn, um perito em proteção de instalações de alto 
risco sedeado em Paris, França, e perguntou-lhe sobre os desafios de segurança que cada 
vez mais instalações enfrentam hoje em dia.

Rob Suddaby

JEAN-CHARLES PROSKURYN

CONTACTE-ME EM jean-charles.proskuryn@gunnebo.com

Jean-Charles trabalha em França e exerce, há quase 20 
anos, cargos relacionados com a segurança industrial. Ten-
do começado por exercer funções de especialista em segu-
rança eletrónica. lidera agora a área de Desenvolvimento 
Empresarial e a estratégia de marketing da  Gunnebo para 
os setores da Indústria, Transporte e  Governo em França. 
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Efetuar uma auditoria de segurança 
ou uma avaliação dos riscos
– cada instalação é diferente e deve definir o 

nível e o tipo de segurança que convém à sua

Investir em segurança que garanta 
a continuidade operacional 
– os processos de importância crítica para a 

atividade têm de continuar funcionais em 

caso de ataque

Adotar um sistema capaz de evoluir 
– isso permitir-lhe-á integrar novas tecnolo-

gias, aumentar a escala do seu sistema quan-

do necessário, e maximizar o potencial de 

conectividade

Para tirar o máximo partido dos 
 nossos sistemas de segurança, é 
preciso garantir que existe uma 
 integração plena entre os mesmos 
– melhorará o desempenho e ajudá-lo-á a iden-

tificar mais rapidamente as potenciais ameaças 

Tirar partido da Internet das Coisas 
– os dados recolhidos por sistemas de segu-

rança inteligentes podem ser utilizados para 

obter uma perceção valiosa da sua empresa

Tornar a segurança uma parte 
 integrante da sua atividade
 – incorporá-la nos seus processos operacio-

nais do dia-a-dia

Estar ciente que, independente-
mente do nível de  segurança que 
possui, não pode evitar um ataque 
– mas pode atrasá-lo

Formar funcionários para estar 
alerta
 – podem ser ensinados a reconhecer 

ameaças potenciais e a agir como sistema 

de aviso atempado

8 SUGESTÕES DE SEGURANÇA PARA 
INSTALAÇÕES DE ALTO RISCO
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Como avaliar o risco que 
corre uma instalação e, por 
conseguinte, a segurança 
necessária?
“A abordagem da segurança que deve ser feita em 
cada instalação é determinada por uma série de 
fatores-chave:

“Partindo destas informações básicas, uma avaliação 
deve identificar todas as ameaças, perigos e vulnera-
bilidades relevantes. Trata-se de um primeiro passo 
essencial em direção à criação de um plano geral de 
proteção para uma instalação.” 

Os diversos tipos de 
 instalação precisam de ter 
abordagens diferentes à 
 segurança?
“Se começarmos pela infraestrutura crítica, estas ins-
talações já possuem experiência de segurança. Uma 
instalação como uma central elétrica ou um centro 
de dados irá sempre encarar a segurança como uma 
série de níveis ou zonas. Começa com os muros do 
perímetro – a vedação, os portões e o sistema CCTV – 
e depois passa para o interior. O nível seguinte é o de 
controlo do acesso ao próprio edifício e, depois, uma 
vez lá dentro, às várias zonas da instalação.”

Então, como devem 
as  instalações públicas 
 encarar a segurança? 
 “Estamos a falar de instalações com muitos visitan-
tes e que estão abertas ao público em geral como, 
por exemplo, um centro comercial ou uma estação 
de metro. Nestes casos, o ponto de partida é sempre 
o fluxo de pessoas. Um centro comercial não preten-
de impedir a entrada e saída de pessoas nem preten-
de que a segurança torne as instalações pouco aco-
lhedoras – o negócio retalhista depende do número 
de visitas. Neste caso, é essencial prever sistemas de 
vigilância e monitorização mais discretos bem como 
a supervisão por parte de pessoal de segurança no 
local.

“Numa estação de metro, as portas de controlo de 
bilhetes permitem um nível de segurança óbvio mas, 
mais uma vez, sem interromper o fluxo necessário 
de pessoas. É preciso validar os bilhetes dos passa-
geiros mas sem causar engarrafamentos. O fluxo de 
pessoas dita o grau de rigor da segurança. O sistema 
de autentificação dupla, típico do controlo de acesso 
num edifício como um centro de dados, não é, por 
exemplo, uma opção viável para uma estação de me-
tro. É possível que, no futuro, a biometria seja incor-
porada nestes locais para garantir um nível superior 
de segurança, tal como já existe nos aeroportos.”

O que é...?
Segurança por zonas

Começando pelo exterior e avançando para o interior, a 
abordagem por zonas foi concebida para reduzir o risco de 
ocorrência de eventos indesejados, permitindo o acesso a 
zonas específicas de determinadas instalações a pessoas 
com motivo legítimo para aí se encontrarem e impedindo o 
acesso a todos os outros grupos. 

Estas zonas, ou níveis, incorporam os sistemas de proteção 
do perímetro, de monitorização e de intrusão, o controlo de 
entradas e de acesso e a proteção física que em conjunto 
contribuem para a segurança geral de determinada instala-
ção, quer através do impedimento, da deteção ou do retarda-
mento de um ataque.

i) O tipo de atividade levada a cabo nessas instalações
ii) A zona circundante 
iii)  O movimento das pessoas para o local, a partir do 

local e em torno do mesmo
iv)  Os tempos de resposta dos serviços de emergência 

locais
v)  O impacto potencial que um acidente ou um ata-

que poderia ter sobre o negócio, tanto em termos 
das suas atividades como da sua reputação

GLOBAL    n.º4
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A opinião de especialistas de todo o mundo
Mikael Sundebäck, especialista de segurança no mercado nórdico, Suécia

“O medo é o combustível que move o terrorismo. Antigamente, era mais fácil identi-
ficar os tipos de instalações ou de pessoas que corriam mais risco mas, atualmente, 
o objetivo dos terroristas é criar o maior caos possível – o que faz com que as suas 
ações sejam mais imprevisíveis.”

“Antes, na lista de alvos de alto risco, encontravam-se as embaixadas, as bases 
militares e os centros de dinheiro ao passo que atualmente também constam as 
discotecas, as escolas e as centrais de transportes públicos.”

“Embora a Suécia se tenha mantido relativamente afastada dos ataques terroris-
tas, os acontecimentos na Europa têm afetado a perspetiva das pessoas que aqui vivem. Precisamos de nos 
sentir seguros, mas quando os níveis de ameaça vão num crescendo, aumenta a sensação de insegurança.”

Chetanya Vali, especialista em proteção de perímetros, Índia

“Um dos principais desafios a que têm de fazer face as instalações de alto risco na Ín-
dia é a forma de gerir os acessos,  o que abrange tudo desde o controlo da autorização 
à monitorização do movimento das pessoas.

“Pretende-se um maior controlo e preparação das instalações para os riscos que correm, 
pelo que prevejo que a proteção de alta segurança se venha a intensificar nos próximos 
anos, tornando-se mais integrada através de centros de controlo e comando centrais.”

Laurie Mugridge, perito em segurança de entradas, Austrália

“Tal como acontece noutras partes do mundo, vários tipos de edifício são atualmente 
considerados de alto risco. A lista tem-se alargado desde as embaixadas, as bases de de-
fesa e as prisões até instalações como os centros de dados e as agências de informação.

“Na Austrália, grande parte da ameaça que se sente vem de tiroteios, pelo que 
muitas instalações estão a implementar vidros e portas resistentes a balas.”

A Internet das Coisas (IdC)
De acordo com o The Guardian, “na sua essência, a IdC é sim-
ples: tem a ver com a ligação de dispositivos através da Internet, 
permitindo que estes comuniquem entre eles, com aplicações e 
também connosco.” 

De acordo com a Ericsson, IdC significa “permitir que qual-
quer coisa seja conectada e proporcionar ’inteligência’ a essas 
coisas que se encontram conectadas”

O que é que isto significa para o mundo da segu-
rança?

“O que antes era composto por um único produto vai passar a 
fazer parte de um sistema de produtos interligados, ou todo um 
sistema de sistemas, permitindo a monitorização, o comando à 

distância, a otimização e o funcionamento autónomo,” explica 
Srdjan Malbasic, Diretor de Desenvolvimento de Soluções da 
Gunnebo.

“Além disso, os dados gerados por estes produtos serão uti-
lizados para proporcionar aos clientes uma valiosa capacidade 
analítica dos negócios.”

Os portões de segurança de entrada são um exemplo deste 
tipo. Os dados de tráfego podem ser analisados de modo a apre-
sentar padrões no comportamento e fluxo de pessoas. Trata-se 
de uma característica particularmente útil para os retalhistas 
uma vez que gera dados sobre o número de visitantes, o tempo 
de permanência na loja antes de se dirigirem à caixa e a taxa 
de conversão. Serve, por exemplo, para avaliar a eficácia de uma 
campanha ou definir os níveis de alocação de pessoal.

N.º 4    GLOBAL    



Guia rápido    

das instalações Seveso
O DESASTRE DE SEVESO 

Em 1976, ocorreu um acidente industrial na fábrica de 
produção química perto da comunidade italiana de 
Seveso que resultou na libertação para o ar de 6 tonela-
das de químicos. Em consequência disso, as populações 
residentes foram expostas a concentrações elevadas de 
TCDD, um químico altamente tóxico.

A gravidade do acidente resultou na adoção de legis-
lação, aplicável a toda a Europa, com vista a prevenir e 
controlar este tipo de acidentes. Esta lei ficou conhecida 
como a Diretiva Seveso e tem como objetivo melhorar a 
segurança de instalações que contêm grandes quanti-
dades de substâncias perigosas. 

HISTÓRIA DA DIRETIVA SEVESO

A primeira Diretiva entrou em vigor em 1982, tendo 
sofrido alterações em 1996 e novamente em 2012. A 
legislação atual – Seveso III ou Diretiva 2012/18/UE 
– considera alterações à legislação da União Europeia 
sobre a classificação de químicos e os direitos acresci-
dos dos cidadãos de aceder a informações.

IMPACTO

Embora a UE possua um nível elevado de industrializa-
ção, a Diretiva Seveso tem contribuído para manter sob 
controlo o número de acidentes graves. Esta Diretiva 
também é utilizada como referência para as políticas 
relativas a acidentes industriais e para a legislação em 
muitos países que não fazem parte da UE.

2000–2002 2003–2005 2006–2008 2009–2011

20

40

60

80

100

NÚMERO DE ACIDENTES GRAVES NA UE

Fonte: Relatório da Comissão Europeia sobre a Diretiva Seveso (2013)
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NÍVEL SUPERIOR E INFERIOR

Consoante a quantidade de substâncias perigosas 
presentes, as instalações são classificadas como de nível 
inferior ou superior. A regulamentação é mais rigorosa 
para as instalações de nível superior.

TIPOS DE INSTALAÇÕES SEVESO

A Diretiva aplica-se agora a mais de 10 000 instalações 
industriais por toda a UE, principalmente nos setores 
químico, petroquímico, logístico e de refinaria de me-
tais. No total, são 49 as atividades utilizadas para classi-
ficar as instalações Seveso.

Entre as 49 atividades utilizadas para classificar os 
estabelecimentos Seveso, sete delas contribuem para 
50% dos estabelecimentos:

A Diretiva não inclui instalações militares nem centrais 
nucleares. As instalações militares estão excluídas por-
que tornariam públicas determinadas informações que 
constituiriam uma ameaça para a segurança nacional. 
A segurança nas centrais nucleares já é abrangida por 
outra legislação.

REQUISITOS PRINCIPAIS SOBRE INSTALAÇÕES SEVESO

Os operadores de instalações Seveso são obrigados a tomar todas as 
medidas necessárias para impedir a ocorrência de acidentes graves 
e para limitar as suas consequências para a saúde humana e para o 
ambiente. Os requisitos incluem:

• Notificação de todos os estabelecimentos em questão

• Acionamento de uma política de prevenção de acidentes graves  

•  Elaboração de um relatório de segurança para os estabelecimen-
tos de nível superior

•  Elaboração de planos de emergência internos para estabelecimen-
tos de nível superior 

• Fornecimento de informações em caso de acidentes

•  Armazenamento de combustíveis (incluindo aque-
cimento, venda a retalho, etc.); 

• Armazenamento e distribuição a granel e a retalho
 (excluindo LPG);

 • Armazenamento de LPG; 

• Fabrico de químicos em geral; 

• Produção de químicos orgânicos básicos; 

• Geração, fornecimento e distribuição de eletricidade; 
•  Produção, engarrafamento e distribuição a granel 

de LPG. 

Site da Comissão Europeia 
Relatórios da UE, Wikipédia

FONTES

2011

2 000

Nível superior Nível inferior

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

Fonte: os valores referem-se a 2011 con-
forme revelados no Relatório da Comissão 
Europeia sobre a Diretiva Seveso (2013).
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Segurança interna: 
A estação de serviço
Os sistemas de CCTV e de monitorização podem ser suficientes 
numa zona de abastecimento simples mas, no caso de uma loja de 
conveniência integrada, as estações de serviço precisam de encarar 
a segurança com se fossem retalhistas. Isso significa alargar a vi-
gilância tradicional de modo a incluir a gestão de dinheiro e o con-
trolo de acesso. O gráfico que se segue realça as cinco áreas da loja 
que as estações de serviço privilegiam e a segurança que utilizam.

N.º1 FRONT OFFICE

DEPÓSITO DE DINHEIRO
O dinheiro é depositado de forma rápida e segura 
numa unidade que se encontra por baixo do balcão.

RECICLAGEM DE DINHEIRO
Um sistema que também devolve dinheiro ao clien-
te, pelo que precisa de ser esvaziado com menos 
frequência.

CONTROLO DE ACESSO 
Os funcionários autorizados entram na zona do 
balcão após autentificação através de um cartão ou 
de um PIN.

BANDEJA DE COMUNICAÇÃO
Permite servir os clientes no meio da noite, man-
tendo a entrada da loja fechada.

N.º2 ENTRADA DE LOJA

DETEÇÃO DE INTRUSOS E
SISTEMAS DE ALARME
Qualquer pessoa que entre numa zona não 
autorizada é detetada e desencadeia um alarme. 
Os sensores de fumo e de incêndio também estão 
integrados como parte do sistema de alarme.

N.º3 VÍDEO VIGILÂNCIA

CCTV
Câmaras colocadas estrategicamente registam e 
analisam a atividade no interior e no exterior. 

MONITORIZAÇÃO À DISTÂNCIA
As potenciais ameaças são monitorizadas através 
da gestão integrada de sistemas de vigilância numa 
central de alarmes remota.

N.º4 BACK OFFICE

COFRE DE DINHEIRO
Um cofre certificado equipado com uma fechadura 
eletrónica de alta segurança armazena o dinheiro 
de forma segura no back office.

N.º5 TRANSFERÊNCIA ATRAVÉS 
DE EMPRESA DE TRANSPORTE DE 
VALORES

TRANSFERÊNCIA SEGURA
Através de um código de utilização única, o dinheiro 
é recolhido por um serviço de transporte de valores 
a partir de uma unidade de transferência ligada ao 
back office.

N.º 4    GLOBAL    
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Desde o escopro e o martelo até aos explosivos sólidos, à medida que os 
 criminosos forem subindo a fasquia, os cofres das ATM travam uma batalha 
constante para oferecer um nível de proteção suficiente.

Rob Suddaby

Arrombar e roubar
ATM sob ataque

As caixas ATM são um produto disponível a nível mun-
dial e são, na sua essência, idênticas em todo o mundo 
– situadas perto da rua e cheias de dinheiro. Não admi-
ra, portanto, que sejam um alvo predileto dos crimino-
sos há décadas.

 “É possível observar um ciclo claro em termos de 
assalto às ATM,” afirma Pieter de Vlaam, especialista 
em certificação de cofres da Gunnebo. “Os criminosos 
escolhem o seu método de assalto e otimizam-no ao 
longo do tempo. Em seguida, a indústria responde 
desenvolvendo novas formas de proteção contra estes 
tipos de assaltos e lança-os no mercado. Os criminosos 
adaptam, seguidamente, a sua abordagem e o ciclo 
continua.”

Esta evolução na metodologia do assalto tem sido 
observada a nível mundial. Começa sempre com ferra-
mentas simples que se vão tornando mais sofisticadas 
à medida que a base de ATM instalada no país em 
questão vai sendo atualizada.

“É possível concluir, no entanto, pela observação do 
ciclo, que os criminosos estão sempre um passo à 
frente,” prossegue Pieter. “Os cofres das ATM antigas 
podiam ser arrombados com ferramentas elétricas ou 
térmicas básicas como, por exemplo, uma rebarbadora 
ou um maçarico oxiacetilénico. Estas técnicas foram 
combatidas através da instalação de cofres de grau 
superior testados com mais rigor, por isso os criminosos 
começaram a bombear gás para dentro do cofre para 
fazer explodir a porta.”

A última geração de cofres de ATM tem agora de 
fazer face ao nível mais recente de ameaça – os explo-
sivos sólidos.

“Frequentemente, o nível de proteção da ATM é 
reduzido – uma decisão tomada por motivo de custo,” 
conclui Pieter. “Mas, em última instância, sai mais caro 
quando uma onda de ataques visa uma base instalada 
de ATM com níveis de segurança insuficientes.”

CONTACTE-ME EM

Pieter de Vlaam faz parte da indústria da segurança 
há mais de 30 anos. Durante este tempo trabalhou 
em engenharia, desenvolvimento de produtos, 
direção de fábricas, gestão de produtos e testes e 
certificação de produtos. 

Pieter gere atualmente o centro de formação online 
da Gunnebo, ao mesmo tempo que dá aulas sobre 
gestão da segurança e trabalha ativamente na ela-
boração de normas internacionais para a certifica-
ção de produtos resistentes ao roubo e ao incêndio.

PIETER DE VLAAM

pieter.devlaam@gunnebo.com 

GLOBAL    n.º4
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ATM significa máquina de pagamento automático (do inglês 
automated teller machine) – sendo que um "teller" é o indiví-
duo que tradicionalmente trata diretamente com os clientes 
num banco. A ATM também é conhecida como caixa e, em 
linguagem mais familiar, multibanco.

A primeira ATM foi instalada no Reino Unido em 1967 e, 
ainda antes do final da década, já se podiam encontrar 
caixas automáticas na Suécia, Espanha, Estados Unidos e 
Austrália. De acordo com a Retail Banking Research, existem 
atualmente cerca de 3 milhões de ATM em todo o mundo.

ACERCA DA ATM

O 
CICLO DE 
ASSALTO 
ÀS ATMLANÇAMENTO DE  

NOVAS TECNOLOGIAS
Com o passar do tempo, a nova 

 tecnologia acaba por substituir a 
 antiga. Os criminosos irão adaptar-se 

e encontrar novas formas de conseguir 
aquilo que pretendem.

ASSALTOS
Os criminosos escolhem o seu méto-

do de assalto. Enquanto as antigas 
formas de proteção continuarem 
a ser utilizadas, os criminosos vão 

continuar à procura destes elos mais 
fracos até o "mercado" se esgotar.

ASSALTOS 
OTIMIZADOS

Com o tempo, os criminosos vão 
otimizando o seu método de as-

salto e os métodos bem-sucedidos 
difundem-se geograficamente.

NOVA PROTEÇÃO 
DESENVOLVIDA

 Os peritos em segurança e os fabri-
cantes de cofres respondem desen-
volvendo novas formas de proteção 
contra os assaltos existentes e pro-
movendo melhoramentos nas nor-

mas de segurança.

1

4

2 

3 
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1994-2007 
Métodos mistos de assalto

O ano de 1994 testemunhou a introdução da EN 
1143-1 – uma norma mais rigorosa e mais exigen-
te definida na Europa, substituindo a norma UL 
que tinha sido aplicada a nível mundial desde a 
década de 60.

Os cofres das ATM podiam ser certificados com 
quatro graus de exigência e eram suficientemente 
resistentes para proteger o dinheiro no seu interior 
contra ferramentas elétricas e térmicas clássicas.

No entanto, com tantas unidades existentes, 
substituir e atualizar os cofres de ATM demora 
muito tempo, por isso, mesmo depois do advento 
da EN 1143-1, os cofres UL continuaram a existir 
em grande número em alguns países. Durante 
este período, os métodos de assalto eram muito 
diversificados – desde os mais básicos aos mais 
sofisticados – consoante o país e o nível de adoção 
de cofres mais resistentes.

2007-2013 
O aparecimento dos assaltos 
com gás 

Nos países em que a EN tinha substituído a UL em 
número suficiente – e o fluxo de “dinheiro fácil” se 
tinha esgotado – os criminosos começaram a ser 
engenhosos. 

Ao bombear gás para dentro da ATM e pegando 
fogo, conseguiam arrombar a porta.

Este tipo de assaltos começou em Itália e, embo-
ra inicialmente a taxa de sucesso fosse reduzida, 
assim que os criminosos dedicaram alguns anos a 
aperfeiçoar a técnica, espalhou-se para outros paí-
ses da Europa como, por exemplo, a  
França, o Reino Unido, a Alemanha  
e a Holanda.

Cofres de ATM 
História da proteção

1960-1975 
Ferramentas básicas dão conta 
do recado

As primeiras ATM possuíam cofres que, surpreen-
dentemente, não ofereciam grande proteção ao 
dinheiro no seu interior.

Podiam ser abertas em poucos minutos com ferra-
mentas que qualquer um tinha em casa, como um 
escopro e um martelo.

À medida que o nível destes assaltos foi aumen-
tando, os bancos começaram a optar por cofres 
que ofereciam um nível de proteção mais elevado

1975-1994 
Entrada das ferramentas 
 elétricas

À medida que cada vez mais bancos adotavam 
cofres mais resistentes, os criminosos iam sendo 
forçados a adaptar os seus métodos.

O resultado foi um aumento na utilização de ber-
bequins e maçaricos oxiacetilénicos. A maioria dos 
cofres ainda era de aço puro pelo que arrombá-los 
com berbequim ou maçarico era como cortar man-
teiga no verão.

GLOBAL    n.º4
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1960-1975

1975-1994

1994-2007

2007-2013

2013–até à data

Ferramentas básicas 
dão conta do recado

Entrada das ferra-
mentas elétricas

O aparecimento dos 
assaltos com gás 

Métodos  mistos 
de assalto

Criminosos em 
constante evolução

2013–até à data 
Criminosos em constante evolução

Atualmente existem cofres de ATM suficientemente resistentes para aguentar a quantidade máxima 
de gás que podem suportar sem explodir quando se lhes pega fogo. A sua construção é suficientemen-
te engenhosa para que seja possível aliviar alguma pressão provocada pela acumulação de gás. Isso 
significa que, mesmo que o cofre dilate, as trancas e a porta mantêm-se no lugar.

Infelizmente, estas inovações traduziram-se em métodos mais agressivos de assalto utilizando explosi-
vos sólidos. Ao contrário dos assaltos com gás, em que a explosão é mais localizada e baseada na pres-
são, os explosivos sólidos provocam muitos danos, ou ‘fragmentação’, em torno da explosão. Embora 
haja grandes hipóteses de a explosão destruir grande parte do dinheiro, conseguir fugir com 10% das 
notas de uma máquina cheia ainda constitui suficiente incentivo para não desmoralizar os criminosos.

Felizmente, tal como os criminosos vão evoluindo, o mesmo se passa com o nível de proteção – os fa-
bricantes de cofres de ATM já estão a oferecer cofres resistentes a explosão. No entanto, o ritmo a que 
as ATM existentes vão sendo substituídas e atualizadas significa que ainda terão de passar muitos anos 
até os cofres de ATM com a proteção mais recente constituírem o grosso da rede instalada. Enquanto 
isso for o caso, os criminosos continuarão a estar um passo à frente.
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Para proteger uma instalação contra assaltos com armas de fogo ou explosivos, as 
portas e janelas de segurança oferecem uma linha de defesa de primeira.

Como é que as portas e janelas 
de segurança diferem das portas 
e janelas reforçadas normais?

As portas de segurança e os vidros de segurança possuem 
geralmente certificação de resistência à bala e/ou contra 
explosivos, oferecendo um nível específico de proteção no 
caso de assalto.

Quem decide o nível 
de certificação?

A certificação é atribuída após a realização de testes em 
conformidade com as normas reconhecidas. 

Na Europa, as normas que regulam a resistência à bala, 
por exemplo, foram definidas por peritos internacionais 
incluindo fabricantes, consumidores, consultores, enge-
nheiros e autoridades públicas. 

Estas normas baseiam-se não só nos conhecimentos 
conjuntos destes especialistas como também nos dados 
recolhidos a partir de ensaios de campo e resultados dos 
próprios assaltos.

16

Portas e janelas de segurança: 
resistência a tiros e explosões

EN 1522 Janelas, portas, estores e gelosias
Define sete níveis de resistência para pisto-
las, espingardas e carabinas (FB1 a FB7) e um 
para caçadeiras (FSG).

Define sete níveis de segurança para pistolas 
e espingardas (BR1 a BR7) e dois para caça-
deiras (SG1 e SG2). Se o vidro de segurança 
estiver certificado juntamente com classifica-
ção “NS”, significa que foi aprovado no en-
saio sem estilhaços. A classificação “S” indica 
que houve estilhaços.

NORMAS RELATIVAS À RESISTÊNCIA A TIROS

EN 1063 VIDRO DE SEGURANÇA

Que tipo de armas são
incluídas nos ensaios?

Pistolas, espingardas, carabinas e caçadeiras, bem 
como todo um leque de diferentes tipos de munições, 
desde balas de núcleo mole a balas de núcleo de aço 
temperado.

Perguntas Frequentes

GLOBAL    n.º4
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... MAIOR DO QUE A 
SOMA DAS PARTES

18

Como se mede uma explosão?
Uma explosão provoca uma onda de choque ou um efeito 
de explosão que é referida como ‘pressão incidente’. 

Quando se depara com um obstáculo – como uma por-
ta – provoca um pico de pressão a que se designa ‘pres-
são reflexa’. A pressão reflexa é cerca de duas vezes mais 
potente que a pressão incidente. É esta pressão reflexa 
que é tida em consideração nas normas. 

Após uma onda de choque, segue-se uma depressão 
ou ‘pressão negativa’ equivalente a cerca de um terço da 
pressão reflexa de pico.

Existem tipos diferentes de 
 explosão?
É possível fazer duas distinções úteis entre as explosões 
curtas com duração de 5 a 20 milissegundos – desig-
nadas por detonações – e explosões mais longas com 
duração de 200 milissegundos ou mais – designadas por 
deflagrações. As explosões de gás industrial constituem 
um exemplo comum de deflagração.

Como se realizam os ensaios de 
explosão?
Existem dois tipos de ensaio: tubo de choque e exterior. 
Num ensaio de tubo de choque, um volume de ar é 
mantido sob pressão dentro de uma câmara e é liberta-
do através de um tubo. A porta ou janela que está a ser 
testada é colocada no final do tubo.

Os ensaios exteriores são utilizados para verificar a 
resistência de uma porta ou janela a um equivalente do 
TNT. O objeto em teste é colocado a uma distância espe-
cífica da explosão (entre 3 e 5,5 metros). 

Ensaio de tubo de choque para janelas, 
portas e recintos. Define quatro níveis de 
resistência (EPR1 a EPR4) para pressão reflexa 
entre 0,5 e 2 bar.

Ensaio exterior para janelas, portas e recin-
tos. Define cinco níveis de resistência (EXR1 a 
EXR5) para uma carga explosiva entre 3kg e 
20kg de TNT e uma pressão reflexa entre 2,5 
e 28 bar.

NORMAS RELATIVAS À RESISTÊNCIA À BALA 
EN 13123/124-1

EN 13123/142-2

Perguntas Frequentes
PR

ES
SÃ

O

PR
ES

SÃ
O

TEMPO TEMPO

DOIS TIPOS DE EXPLOSÃO

Unidades de pressão: 1 bar = 10t/m2   

Unidade de tempo: Milissegundo (ms)

Pressão máxima

Impulsão específica 
positiva

DETONAÇÃO DEFLAGRAÇÃO
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