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A finalidade principal de um sistema de entrada é permitir a passagem 
de uma pessoa de cada vez ao receber um sinal válido. Um sinal válido 
autentifica o facto de essa pessoa estar autorizada a passar e é geralmente 
gerado por um cartão de identificação ou pelo código de barras num bilhete.

Utilizando um conjunto de sensores cuidadosamente posicionados, os 
sistemas de entrada, como as barreiras retráteis, conseguem detetar muitos 
tipos de fraude de entrada diferentes. Quando isso acontece, o sistema pode 
rejeitar uma passagem ou alertar o pessoal de segurança para o facto de 
alguém não autorizado estar a tentar entrar.

Os 7 tipos  
de fraude de entradas
Um sistema de entrada, como uma barreira retrátil ou uma 
barreira móvel, devem ter a capacidade de impedir a entrada 
de uma pessoa não autorizada. Existem sete tipos de fraude 
de entrada mais comuns – desde entrar “à pendura” a intrusão 
na via de passagem – e os edifícios públicos e de comércio são 
obrigados a lidar com todos eles. 

A FRAUDE DE ENTRADA VAI DESDE ENTRADAS  
“À PENDURA” E “À BOLEIA” A RASTEJAR E SALTAR
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Designa-se por entrar “à pendura” ou “à boleia” as tentativas 
de entrar num local sem autorização seguindo muito de perto 
outra pessoa com autorização para entrar. 

•  Entrar “à pendura” consiste em seguir uma pessoa 
autorizada sem o respetivo consentimento

•  Entrar “à boleia” é a mesma coisa exceto que a pessoa 
autorizada está dentro da marosca

Os sensores detetam se há mais de uma pessoa a passar no 
sistema de entrada.

A zona mais próxima do local onde se abrem as abas ou 
painéis de um sistema de entrada tem a designação zona de 
segurança.

Se alguém permanecer demasiado tempo neste local – 
forçando os painéis a manterem-se abertos e permitindo a 
passagem de outra pessoa que não foi autenticada – esta 
ocorrência é detetada como uma tentativa de fraude.

Tentativa de passar por um sistema de entrada na 
direção contrária.

A maioria das barreiras retráteis podem ser 
configuradas de modo a permitir a passagem em 
qualquer das direções mas indicam sempre claramente 
o sentido da passagem permitida (seta verde) e da 
passagem proibida (cruz vermelha).

Os sensores detetam se alguém está a entrar na 
zona de saída vinda em sentido contrário.

Entrar “à pendura” 
ou “à boleia”

Período limitado em 
zona de segurança

Direção contrária

1 

3 

2 

Estes são os sete tipos de fraude de entradas mais comuns 
que os edifícios e escritórios públicos têm de ter em conta.
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Tentativa de rastejar por baixo das abas ou painéis 
de um sistema de entrada.

Existem sensores na base de um sistema de 
entrada que detetam o corpo de uma pessoa a 
rastejar.

Ação de forçar manualmente a abertura das 
abas ou dos painéis de um sistema de entrada.

Tentativa de saltar ou escalar o sistema de entrada, 
uma manobra frequentemente adotada por 
pessoas que não pagaram bilhete nos sistemas de 
metropolitano.

Ficar parado na zona de entrada por período 
excessivo também pode constituir uma tentativa 
de fraude de entrada, situação em que uma pessoa 
fica a aguardar que outra abra a barreira com uma 
identificação válida de modo a ela poder passar.

Forçar abertura

Trepar

Tempo limitado para 
intrusão na via de passagem

6

5

7

Rastejar4
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Resistência a ataque manual, 
balístico, fogo e explosão

Guia rápido

Normas para as portas 
e janelas de segurança

Estão divididas em quatro grupos:

Resistência a ataques manuais – a resistência que uma 
porta ou janela de segurança oferece quando atacada 
por um indivíduo utilizando um objeto como um taco de 
basebol ou uma ferramenta como uma broca.

Resistência a ataques balísticos –  a resistência que uma 
porta ou janela de segurança oferece quando atacada 
utilizando uma arma de fogo como uma pistola, uma 
espingarda ou uma caçadeira.

Resistência a fogo – a resistência que uma porta ou janela 
de segurança oferece contra o calor.

Resistência a explosão – a resistência que uma porta ou 
janela de segurança oferece quando atacada utilizando 
explosivos.

Se não houvesse normas, os fabricantes poderiam alegar o que quisessem sobre 
a quantidade de proteção conferida por uma porta ou janela.
 As normas proporcionam um quadro de referência e uma garantia relativa ao 
nível de resistência fornecido.
 O quadro ao lado oferece uma visão global em forma de resumo das normas 
EN. Estas normas são largamente utilizadas em toda a Europa mas também são 
consideradas como referência em matéria de requisitos de segurança noutras 
regiões.
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ENSAIOS PARA NOME APLICA-SE A ENSAIO UTILIZADO POR

 
 
 

Resistência a 
ataque manual

EN 1627

Conjuntos de portas, 

janelas, paredes em 

cortinado, grelhas e 

estores

Atacados 

manualmente com 

ferramentas elétricas 

e não elétricas

Locais onde existem 

bens valiosos que se 

considera estarem 

em risco de roubo 

como, por exemplo, 

bancos, ourivesarias, 

embaixadas e centrais 

elétricas

EN 356 Vidro

Ensaio de impacto 

de esfera de aço e de 

impacto de martelo

 

 
Resistência 

balística

EN 1522
Portas, janelas, 

estores e gelosias

Alvejados utilizando 

uma série de pistolas 

e espingardas Edifícios de parlamento 

e de governo, instalações 

militares, prisões

EN 1063 Vidro

Alvejados utilizando 

uma série de pistolas 

e espingardas

 
 

Resistência a 
fogo

EN 13501-2

Produtos e

elementos de 

construção

Mede a capacidade 

para resistir à 

exposição a fogo 

e a impedir que o 

mesmo se espalhe

Muitos tipos de 

locais utilizam portas 

resistentes a fogo, desde 

edifícios públicos e de 

comércio a instalações 

industriais e de alto 

risco.EN 1634-1 Conjuntos de portas Ensaio de forno

 
 

Resistência a 
explosão

EN 13123/124-1
Portas, janelas e 

vedações

Detonação com tubo 

de choque

Locais em risco 

de sofrerem uma 

explosão industrial 

como, por exemplo, 

centrais químicas e 

petroquímicas

EN 13123/124-2
Portas, janelas e 

vedações

Detonação ao 

ar livre

Locais em risco de 

sofrerem ataques 

terroristas como, por 

exemplo, embaixadas, 

edifícios de parlamento 

e de governo
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Resistência a Kalashnikov
Qual a proteção conferida realmente pelas portas de segurança?

A proliferação da espingarda de assalto Kalashnikov ou AK-47 e a sua frequente 

utilização em ataques terroristas exigiu uma alteração na conceção das portas de 

segurança resistentes a balas. O argumento é que as normas atuais não levam em 

linha de conta o tipo de munições utilizadas normalmente em Kalashnikovs.

Embora sejam poucas as estatísticas oficiais sobre 
a disseminação da Kalashnikov ou AK-47, é possível 
que, das armas em circulação, uma para cada setenta 
pessoas, atualmente, seja deste tipo. Os terroristas 
utilizam frequentemente Kalashnikovs e, embora seja 
uma arma para a qual possam ser utilizados vários 
tipos de munições, um tipo específico de bala de 
elevado calibre tem obrigado os fabricantes de portas 
de segurança a reformularem o modo como constroem 
as suas portas.

Esta bala, conhecida como a M43 ou PS ball, é 
diferente das munições utilizadas para testar a 
resistência balística das portas de segurança. Além 
da bala de classificação elevada com capacidade de 
perfuração de blindagem utilizada para o nível FB7, 
as normas europeias (EN) executam ensaios quase 
exclusivamente com balas de chumbo ou de núcleo 
flexível para determinação do nível de proteção 
oferecido por uma porta de segurança.

A M43, por outro lado, é feita de aço macio, o que faz 
com que seja muito mais provável que consiga penetrar 
vários objetos em vez de expandir ao contacto inicial 
como acontece com uma bala de chumbo.

Ataques de Kalashnikov e Normas EN
A norma EN 1522 mede a resistência a balas das 
portas de segurança  conferindo certificados em 
sete categorias (FB1–FB7) além de uma certificação 
adicional, FSG, no caso das caçadeiras.

Utiliza-se um tipo específico de munição em cada 
nível mas existe, igualmente, uma lista de outras balas 
frequentemente utilizadas que a norma indica poderem 
ser comparáveis às que são utilizadas nos ensaios.

Uma vez que a bala M43 não é incluída nesta lista, 
os melhores fabricantes de portas de segurança estão 
a levar a cabo os seus próprios ensaios especiais no 
sentido de assegurarem que os clientes recebam o nível 
de proteção que requerem.

Adaptar uma porta de segurança para 
proteção contra Kalashnikov
A bala M43 pode ter uma maior capacidade de 
penetração do que as balas de núcleo flexível mas 
desloca-se a velocidades muitos inferiores (cerca de 
700m/s).

Para impedir que perfure uma porta de segurança, o 
núcleo sólido da porta tem de ter uma espessura maior 
E, uma vez que o ponto mais fraco da porta se situa nos 
pontos de junção – como, por exemplo, entre o vidro e o 
aro – estas áreas também têm de ser reforçadas.

A porta no seu conjunto deve ter sido 
testada
Se uma porta de segurança não tiver sido testada no 
seu conjunto, é possível que não satisfaça os níveis de 
resistência necessários. Em algumas, por exemplo, o 
vidro e o aro foram testados separadamente, mas estes 
ensaios não irão chamar a atenção para as fraquezas 
que caracterizam a porta no seu conjunto.

Um ensaio completo deve incluir o vidro, o núcleo 
sólido e o aro e as pessoas que disparam devem fazê-lo 
de vários ângulos no intuito de descobrir o ponto mais 
fraco na construção. 

Este facto tem a mesma importância quando se testa 
a resistência a uma bala M43. Se qualquer parte da bala 
conseguir perfurar qualquer parte da porta, esta não é 
aprovada no ensaio.

Instalar uma porta de segurança com 
proteção contra Kalashnikov
As portas de segurança existentes podem ser 
facilmente trocadas por versões mais fortes mas, no 
local em que se substitui uma porta padrão, lembre-se 
de se certificar de que a estrutura circundante possui a 
robustez necessária para aguentar o peso adicional. 
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CATEGORIA
TIPO DE 
ARMA

MUNIÇÃO

FB1 Espingarda Bala de chumbo

FB2 Arma de punho Núcleo flexível (chumbo)

FB3 Arma de punho Núcleo flexível (chumbo)

FB4 Arma de punho Núcleo flexível (chumbo)

FB5 Espingarda
Núcleo flexível (chumbo) 

e penetrador de aço

FB6 Espingarda Núcleo flexível (chumbo)

FB7 Espingarda Núcleo duro (aço)

FSG Caçadeira Bala sólida

EN 1522 RESISTÊNCIA BALÍSTICA PARA 

Portas de segurança
O quadro que se segue indica o tipo de munição utilizado para testar portas 

de segurança em conformidade com a norma europeia, EN 1522.

Praticamente todos os projéteis utilizados nos ensaios são balas de núcleo 
flexível feitas de chumbo. A bala M43 – utilizada normalmente como 

munição na Kalashnikov – tem mais capacidade de penetração e não é 
abrangida por estes ensaios.

Resistência a Kalashnikov
Qual a proteção conferida realmente pelas portas de segurança?
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17  
sugestões 

úteis
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Como evitar os  

furtos nas lojas
Os furtos nas lojas custam anualmente aos comerciantes um valor impressionante 

de 46 mil milhões de dólares e são responsáveis por mais de um terço dos custos 

de contração a nível mundial.1 No entanto, existem muitas medidas que os  lojistas 

e diretores de segurança podem tomar para reduzir estes custos e combater 

o  furto.

1 The Global Theft Retail Barometer 2014–2015

Verificar as estatísticas
Descobrir quais os produtos que estão a ser roubados, 
em que alturas da semana é que isso acontece e em 
que zonas da loja. Com base numa análise dos valores, 
distribua o investimento e recursos por onde são mais 
necessários.

Estar atento aos métodos mais 
vulgares de furto nas lojas
Muitas vezes, os ladrões procuram esconder a 
mercadoria por isso esteja atento ao lugar onde 
os artigos podem ser facilmente ocultados. Os 
esconderijos mais vulgares são no interior da roupa, 
malas, carrinhos de bebés e guarda chuvas.

Utilizar cartazes e indicar as 
consequências
As sugestões visuais servem para informar os ladrões 
das medidas preventivas em vigor e para dissuadi-los, 
à partida, de praticar o furto. Utilize também cartazes 
para identificar a política antifurto da sua loja bem 
como a penalização máxima que um ladrão pode 
esperar em caso de furto.

Instruir os trabalhadores no 
sentido de reconhecerem 
comportamentos suspeitos
Oriente os empregados sobre como detetarem os 
ladrões e como distinguir o comportamento normal do 
suspeito

O comportamento suspeito inclui:

•  Passar mais tempo a olhar para os empregados de 
loja do que propriamente a fazer compras

•  Levar vários artigos para o provador mas sair apenas 
com um

•  Deambular sem rumo, aparentar nervosismo e evitar 
contacto visual

Não se deixar enganar
Faça com que os empregados de loja estejam alertas 
para os ladrões que trabalham aos pares, situação em 
que um distrai o assistente de loja de modo a dar ao 
outro oportunidade de roubar. 

Eliminar zonas de visibilidade 
nula
Otimize a disposição da sua loja e instale espelhos 
nas zonas que ficam fora do campo de visão normal. 
Ilumine bem todas as zonas.

1

2

3

4

5

6
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Utilizar sistemas 
de vigilância 
eletrónica de 
artigos (VEA)
Os sistemas de alarme e de 
etiquetagem VEA são ideais para 
impedir os furtos nas lojas. 

•  Um alarme encontra-se preso a 
um artigo de vestuário ou outra 
mercadoria.

•  No ato de compra, este alarme é 
removido ou desativado

•  Se, quando o artigo é levado para 
fora da loja, o alarme não tiver 
sido removido ou desativado, as 
antenas especiais colocadas na 
saída da loja fazem disparar um 
alarme sonoro

Escolher a 
tecnologia VEA 
certa
Existem três tipos de sistema 
VEA – RF, AM e EM – e vale a 
pena saber qual deles utilizar 
para proteger diferentes tipos de 
artigos. 

•  A tecnologia RF é a mais vulgar 
e é utilizada em larga escala nas 
lojas de moda

•  AM é mais indicada para os 
alarmes em líquidos e objetos 
metálicos

•  EM é uma solução de nicho 
utilizada especificamente por 
bibliotecas

7 8 9 Colocar alarmes da 
forma correta
Além das etiquetas e alarmes 
rígidos normais, existem vários 
tipos especiais de alarmes 
que podem ser utilizados para 
proteger artigos de valor elevado:

•  Etiquetas de auto-alarme – 
desencadeiam um alarme 
quando são violadas

•  Alarmes de pega múltipla ou 
envolventes – arames que 
envolvem o produto disparam 
um alarme se forem quebrados 

•  Caixas seguras – caixas de 
plástico transparente utilizadas 
para envolver lâminas de 
barbear ou artigos dispendiosos 
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Evitar expositores muito altos
Dispostos pelos corredores, os expositores muito altos obstruem a visão dos 
empregados, impedindo-os de ver os potenciais ladrões. Em vez disso, coloque 
os expositores mais altos junto das paredes.

Reconhecer a presença dos clientes
Os empregados de loja devem estar visíveis e atentos. Cumprimentar cada 
cliente quando este entra na loja indica que um dos empregados da loja deu 
pela sua presença. Os ladrões tendem a evitar as lojas cujos assistentes de 
vendas estão atentos.

Manter constante o número de 
empregados na loja
Os períodos de almoço e descanso dos assistentes de vendas devem ser 
escalonados de modo a ter sempre mais de um empregado na loja ao mesmo 
tempo. 

Manter a loja bem organizada
Uma loja limpa e arrumada demonstra que existe controlo e afasta os ladrões.

Instalar equipamento de vídeo vigilância
O equipamento CCTV constitui uma ferramenta útil para impedir e detetar 
furtos na loja. 

•  É importante que a câmara seja de qualidade suficiente uma vez que as 
imagens tremidas e pouco nítidas não podem ser utilizadas mais tarde como 
prova

•  Consulte sempre um perito do ramo uma vez que a legislação relativa a CCTV 
é complicada e está sempre a sofrer alterações

•  Os clientes têm de saber que existem câmaras em funcionamento na loja 
pelo que devem ser sinalizadas

Controlar o acesso ao armazém
Não permitir o acesso de ladrões aos armazéns. Utilize sistemas de controlo de 
acesso para proteger partes da loja que se encontram proibidas aos clientes. 

Apenas os indivíduos com a autorização correta poderão entrar. Todo um 
leque de métodos de identificação diferentes podem ser utilizados incluindo 
cartões, etiquetas, códigos PIN ou dados biométricos como, por exemplo, uma 
impressão digital. 

Investir num cofre
Alguns artigos têm um valor tão elevado que precisam de ser armazenados 
num cofre ou num armário protetor. Os seus cofres devem possuir uma 
certificação independente de um nível suficientemente elevado para cobrir o 
valor do respetivo conteúdo.

Tapar as aberturas 
Proteja as entradas abertas e não monitorizadas da sua loja com barreiras 
retráteis. Estas permitem a passagem para o interior da loja mas impedem os 
ladrões de voltarem a sair pelo mesmo local com artigos roubados. 

10
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