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A Ronsegur, Rondas e Segurança, Lda., é uma empresa 
nacional, que se dedica ao desenvolvimento de projetos 
integrados de Segurança e prestação de Serviços de 
Vigilância Humana e Serviços de Vigilância Eletrónica, 
sendo titular dos alvarás n.º 123 A e 123 C emitidos em 
10/11/2005 pelo Ministério da Administração Interna.

A empresa iniciou a sua atividade em 10 de novembro 
de 2005 no âmbito da Vigilância Humana e Vigilância 
Eletrónica, onde se inclui a monitorização de alarmes 
e CCTV na sua Central de controlo, a funcionar 
ininterruptamente todos os dias do ano e 24 horas por dia.

A sua atividade iniciou-se com um efetivo de 15 
colaboradores vigilantes, sendo que em 2007 a empresa 
iniciou o seu crescimento exponencial, contando 
atualmente com cerca de 1.500 vigilantes e estando a 
prestar serviços de norte a sul de Portugal continental e 
ainda nos Açores e na Madeira.

A sua postura no mercado pauta-se pelos valores 
de qualidade, rigor, transparência, cordialidade e 
parceria, tendo sempre consciência que é importante 
garantir a segurança e o bem-estar dos seus Clientes 
disponibilizando assim especificamente os seguintes 
serviços:

• Instalação e Assistência técnica de equipamentos 
de segurança (Anti-intrusão (alarmes), Deteção de 
incêndio, Vigilância por CCTV ou videovigilância, 
controlo de acessos);

• Central de alarmes 24 horas com serviço de piquete 
de intervenção, bem como a tomada de diligências 
para alertar a autoridade policial local e ou o Cliente, 
em caso de disparo de alarme;

• Serviço de vigilância humana;

• Serviço de vigilância por rondas.

Atualmente a Ronsegur é uma empresa certificada pela 
Eic no âmbito de Prestação de Serviços de Vigilância 
e Segurança Humana, Vigilância Eletrónica e Gestão 
e Exploração de Central de Controlo/Alarmes 24h com 
intervenção de Piquete.

A RONSEGUR
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A Ronsegur valoriza o apoio e a fidelidade aos seus 
Clientes e dá vital importância à satisfação dos 
mesmos. Toda a nossa atividade se centra no Cliente. 
Se inovamos e nos esforçamos mais é pelo Cliente. 
Dedicamo-nos ao Cliente, na procura de novas soluções 
integradas de segurança, com o intuito de lhe oferecer 
respostas mais eficientes.

A nossa empresa aplica todos os esforços necessários 
no sentido de assegurar uma permanente e pronta 
capacidade de resposta a todo o tipo de solicitações, 
inclusivamente aquelas que remetem para prazos de 
tipo “imediato”, suscitadas por quaisquer dos seus 
Clientes, nos seus pedidos e urgências.

O CLIENTE NO CENTRO DA NOSSA ATUAÇÃO

APOSTAMOS na plena satisfação dos nossos Clientes, 
desenvolvendo e gerindo os nossos serviços para 
que seja sempre possível satisfazer os seus desejos, 
necessidades e requisitos. 

VEMOS os nossos fornecedores como parceiros de 
negócio para que nos possibilitem sempre a colocação 
no mercado dos melhores produtos ao melhor preço 
otimizando assim o custo/benefício para os nossos 
Clientes. 

PROMOVEMOS o envolvimento esclarecido e claro 
de todos os colaboradores na gestão e formação da 
Ronsegur.

DESENVOLVEMOS um sistema de gestão da qualidade 
dinâmico que aposta na melhoria contínua e na 
eficiência como pontos-chave para uma evolução não só 
quantitativa, mas também, acima de tudo, qualitativa.
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A Ronsegur é uma empresa certificada pela Eic no 
âmbito de Prestação de Serviços de Vigilância e 
Segurança Humana, Vigilância Eletrónica e Gestão e 
Exploração de Central de Controlo/Alarmes 24h com 
intervenção de Piquete.

O seu Sistema de Gestão assenta numa abordagem por 
processos, constituindo a base adequada para suportar 
a melhoria contínua da organização.

A Ronsegur desenvolveu o seu Sistema de Gestão da 
Qualidade (SGQ), identificando as atividades chave 
merecedoras de uma análise, estudo e definição 
para que, uma vez implementadas levem ao bom 
desempenho da sua atividade.

O seu SGQ tem como base os requisitos da NP EN ISO 
9001:2000 e a legislação nacional vigente.

É assegurado também que todos os seus colaboradores 
possuem a formação, as competências e experiência 
necessárias para uma boa execução da sua função.

POLÍTICA DE QUALIDADE

A realização de Auditorias Internas, tem como objetivo 
analisar e avaliar o Sistema de Gestão da Qualidade 
assim como a prestação de serviço, com vista a sua 
melhoria, permitindo a prevenção e deteção de não 
conformidades.

A Ronsegur tem um plano anual de auditorias internas 
onde se estipulam quais às áreas ou procedimentos 
de processos que serão auditados e respetiva data de 
realização.

As auditorias são conduzidas por auditores internos e/
ou externos devidamente qualificados.

AUDITORIAS
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FORMAÇÃO

Ciente de que o seu sucesso depende antes mais da 
qualidade dos seus profissionais, a Ronsegur contempla 
nos seus quadros dirigentes elementos com elevadas 
qualificações nomeadamente no que se refere a experiência 
e qualificações literárias assim como formativas.
A título de exemplo indicamos as seguintes formações/
competências que os quadros dirigentes da Ronsegur 
possuem:
• Licenciatura em Gestão de Empresas;
• Licenciatura em Educação Física;
• CAP de Técnico de SST nível V;
• Técnico de SST nível V;
• CAP de Formador;
• Pós-Graduação em Gestão da Qualidade;
• Técnico Oficial de Contas;
• Auditor Interno de Qualidade e SST.

A par de formações generalistas, outra das principais 
mais valias dos Recursos Humanos da Ronsegur é a 
formação específica e a sua experiência em segurança. 
Por isso, é dada especial atenção ao processo de 
seleção e aos programas de formação, orientados para 
fomentar o desenvolvimento das capacidades pessoais e 
desenvolver uma carreira profissional dentro da Empresa.

Os nossos Vigilantes estão devidamente formados 
para garantir funções como:
• Identificação e controlo da circulação de pessoas e 

bens, observadas as regras internas de cada serviço;
• Vigilância permanente contra intrusão de estranhos, 

furtos, roubos e outros que coloquem em causa 
pessoas e bens afetos aos respetivos serviços;

• Abertura e fecho de portas, atendimento de telefone e 
outros afins;

• Controlo de sistemas de alarme de intrusão e incêndio;
• Acionamento dos dispositivos de emergência;
• Controlo de entrada e saída de viaturas de modo a 

garantir a inexistência de práticas ou atividades que 
eventualmente provoquem situações danosas ou 
perigosas para as instalações incluindo circulação e 
parqueamento de veículos;

• Controlo de entrada e saída de pessoas;
• Abertura e encerramento de edifícios, no caso de pessoas 

previamente autorizadas, necessitarem de entrar fora das 
horas normais de funcionamento dos serviços;

• Rondas periódicas diurnas e noturnas pelas 
instalações a proteger, de modo a controlar os 
alarmes, equipamentos, luzes, torneiras, etc., de 
acordo com os procedimentos gerais. Os vigilantes 
obrigar-se-ão nas rondas a visitas aos locais de 
trabalho a fim de verificar situações anómalas e 
registar as mesmas em relatório a apresentar ao 
adjudicante;

• Atuar, utilizando medidas específicas de segurança ao 
nível de furto e intrusão;

• Intervenção humana no local em caso de disparo de 
alarme;

• 1ª Intervenção em Incêndio;
• Ou outras de carácter específico, sendo que a 

Ronsegur proporcionará formação em contexto real e 
em sala da atividade ou tarefa carecida pelo serviço a 
realizar.

A formação é lecionada internamente pelos nossos 
formadores, dado que a Ronsegur é acreditada pelo 
Instituto para a Qualidade da Formação (IQF), desde 19 
de outubro de 2006. 
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O recurso aos serviços de segurança e vigilância humana 
dão resposta à necessidade de proteção e segurança de 
empresas e outras entidades que, pela sua dimensão ou 
atividade específicas, não devem descurar a salvaguarda 
de pessoas e bens nas suas instalações.

Os serviços de Vigilância e Segurança Humana 
compreendem uma componente humana de grande 
peso, certificamo-nos que todos os nossos colaboradores 
possuem as competências e experiência adequadas 
para a execução das suas funções através da formação 
adaptada ao indivíduo e ao posto.

Estes serviços de Segurança E Vigilância Humana são 
realizados a nível nacional e são constituídos pelas 
seguintes ofertas:

SERVIÇOS

A Ronsegur dispõe de um conjunto de ofertas nos Serviços de Vigilância Humana
e de Vigilância Eletrónica.

A. Vigilância Humana Permanente

A Vigilância Humana Permanente é um serviço que com-
preende a presença física e permanente de um elemento 
vigilante devidamente fardado, formado e credenciado para 
o efeito, num horário previamente definido. 

A Ronsegur dispõe de Recursos Humanos capazes de 
assegurar qualquer tipo de serviço, sendo que após um 
levantamento personalizado e cuidado, realizado por 
um dos elementos de Direção da Ronsegur, é proposta 
a equipa de trabalho e o modo de operar. Esta proposta 
será sempre alvo de aprovação por parte do Cliente. A 
Equipa proposta foi alvo de um rigoroso processo de 
recrutamento, seleção e treino garantem a qualidade do 
serviço prestado pelos nossos vigilantes.

O Processo de recrutamento é feito de acordo com 
os perfis de função definidos previamente e com as 
necessidades do Cliente.

I - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 
HUMANA
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B. Central de Vigilância e Monitorização

Um sinal de alarme só faz sentido se comunicado a quem 
possa intervir. A Central de Vigilância da Ronsegur tem 
cobertura nacional e está ativa 24 horas todos dias dor 
ano. A Central da Ronsegur permite oferecer aos seus 
Clientes serviços como:
• Gestão, Controlo e acompanhamento de Sistemas de 

Intrusão;
• Visionamento e vigilância de Instalações por recurso à 

televigilância;
• Controlo de Entradas e Saídas de Funcionários;
• Outros definidos à medida do Cliente.

A sua principal função reside em detetar ocorrências, 
analisar e tratar dando prioridade aos sinais de 
emergência.

As ocorrências que dão entrada na Central, bem como todos 
os procedimentos efetuados posteriormente são registados 
e arquivados com um tempo mínimo de manutenção de 
registos previamente acordado com o Cliente.

C. Piquete de Segurança

O Piquete de Segurança poderá ser ativado após ligação 
de um Sistema de Segurança Eletrónico à Central de 
Alarmes da Ronsegur ou a pedido de serviço à unidade, 
isto é, o serviço é realizado à unidade por pedido do 
Cliente para a Central.

O Piquete de Segurança é constituído por pessoal com 
treino específico para a função. Responde aos alarmes 
deslocando-se aos locais de emergência para apoio e 
tratamento imediato da situação ocorrida.

D. Serviço Ronda Alerta

O Serviço de Ronda Alerta é vocacionado para a 
prevenção de incidentes em instalações de pequeno 
e médio porte, efetuado por Vigilantes com treino 
específico e devidamente equipados com meios de 
comunicação e transporte.

Os elementos rondistas da Ronsegur encontram-se 
devidamente fardados e identificados e caracteriza-se 
pela deslocação de uma viatura da empresa, conduzida 
por um elemento vigilante que se desloca em horários 
aleatórios e com um número mínimo de rondas acordado 
num período do dia específico ou ao longo de todo o dia, 
às instalações e procede à realização de uma ronda a pé 
pelo interior e exterior das instalações.

A Ronda é controlada recorrendo ao uso de um 
equipamento de Rondas, o qual controla o tempo 
e horário das rondas efetuadas. A informação será 
sempre disponibilizada em suporte informático se assim 
solicitada.

Assim como com o que acontece no Piquete, feita a 
Ronda e deparado com sinais de intrusão, tais como 
arrombamento de portas, o Vigilante toma conta da 
situação, agindo de acordo com as normas da empresa 
e as acordadas pelo Cliente, elaborando sempre um 
relatório da ocorrência.

Permanecerá no local até à chegada das autoridades ou 
do Cliente. A sua permanência poderá ser alargada se o 
Cliente assim o solicitar ou desejar
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A Segurança/Vigilância Eletrónica é hoje, com o crescente 
desenvolvimento da tecnologia e da complexidade 
dos equipamentos, um meio essencial na garantia da 
segurança.

A Ronsegur recorre às mais modernas tecnologias em 
equipamentos, instalação e manutenção, sem descurar a 
formação dos seus técnicos para implementar soluções 
integradas dos mais avançados produtos tecnológicos, 
de forma a obter vantagens operacionais e financeiras 
equilibradas.

Analisadas a envolvente e necessidades do mercado, 
a Ronsegur oferece as soluções mais adequadas, aos 
melhores preços, procurando sempre otimizar o rácio 
de benefício/custo para o Cliente. Nesta orientação, a 
Direção do Departamento de Eletrónica participa em 
eventos e formações para acompanhar a evolução do 
mercado e assim responder atempada e acertadamente 
ao Cliente, quando este solicita a Ronsegur.

II - VIGILÂNCIA ELETRÓNICA

A Ronsegur atualmente oferece:

• Sistema de Deteção contra Intrusão;

• Sistema de Deteção Automática de Incêndios;

• Circuito fechado de Televigilância;

• Controlo e gestão de acessos;

• Deteção de Metais e Explosivos;

• Assessoria e Consultoria;

• Instalação de Equipamentos.
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“A equipa que presta os serviços de vigilância e segurança 
desempenha as suas funções com objectividade e bom 
relacionamento com os colaboradores internos e externos.”

Câmara Municipal de Lisboa

“Os elementos que compõem a equipa de vigilância e segurança 
desempenham as suas funções com determinação e sentido de 
responsabilidade.”

Administração da Região Hidrográfica do Norte – Agência 
Portuguesa do Ambiente

“Os elementos de vigilância e segurança desempenham as suas 
funções com sentido de responsabilidade e bom relacionamento 
com os colaboradores internos e externos.”

Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra

DEFESA NACIONAL

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
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