
A Gestfire é resultado da maturação de uma ideia inovadora no 
mercado de Sistemas Contra Incêndio, aliada à consultoria e 
prestação de serviços na mesma área. Os anos de experiência 
no setor, bem como a permanente análise das necessidades dos 
clientes, e a própria evolução do mercado fizeram com que a 
Gestfire tenha diversificado o seu portfólio de serviços, criando 
3 novas áreas de negócio complementares aos Sistemas contra 
incêndio: Segurança eletrónica, Sistemas de Proteção, Serviços 
(Projetos, Consultoria, Manutenção).

Face a uma conjuntura económica desfavorável e a um mercado 
cada vez mais globalizado e competitivo, a sustentabilidade 
do projeto Gestfire advém da qualidade ímpar dos produtos e 
serviços disponibilizados, resultantes da experiência dos melhores 
profissionais alocados a cada projeto em que a empresa participa 
ou executa. 
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A par da qualidade, a capacidade empreendedora e visão da 
administração da empresa em muito têm contribuído, também, 
para a sustentabilidade e crescimento da Gestfire.

Assim, no decurso dos últimos anos, a empresa tem implementado 
uma estratégia de diversificação da gama de produtos e serviços, 
combinada com o alargamento da sua atuação, em termos 
comerciais e de execução de obras, a todo o território nacional 
- onde já ocupa uma posição de destaque - começando agora a 
expandir-se para outros mercados fora da União Europeia.

De facto, a globalização dos mercados tem gerado um 
conjunto de oportunidades para a empresa, que apostou na 
internacionalização da sua atividade, dando origem a um novo 
projeto: a Gestfire Moçambique,  que disponibiliza soluções 
para proteção ativa e passiva contra incêndios e segurança 
eletrónica ao mercado moçambicano.

A internacionalização implica mais desafios, responsabilidades e 
riscos que a empresa está disposta a assumir, consciente que esta 
estratégia só está ao alcance de organizações audazes e bem 
preparadas.

O percurso da Gestfire até ao presente traz-nos, então, a 
convicção de que somos capazes de continuar a garantir aos 
nossos clientes, com a mesma confiança e fiabilidade, a promessa 
da excelência na prestação de serviços ao mercado global.

INTERNACIONALIZAÇÃO

GESTFIRE PORTUGAL 
Praça Dr. Francisco Araújo Malheiro
61 - Fracção A | Qt.ª da Capela
4715-016 Braga

Telefone: +351 253 279 366  
Fax: +351  253 279 367
Email: geral@gestfire.com

GESTFIRE MOÇAMBIQUE
Maputo

Telefone: +258 825 149 107  
Email: mz@gestfire.com

www.gestfire.com



SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO SEGURANÇA ELETRÓNICA SISTEMAS DE PROTEÇÃO SERVIÇOS & MANUTENÇÃO

MEIOS DE PRIMEIRA 
INTERVENÇÃO
Extintores
Carreteis, Bocas de Incêndio e 
Espumiferos
Mangueiras S.I
Mantas ignífugas
Marcos de água/Hidrantes
Grupos de bombagem
Adaptadores Storz / Agulhetas
Bocas siamesas

MEIOS DE EXTINÇÃO
Sprinkler’s e postos de comando
Sistemas de extinção por pó quimico
Sistemas de extinção por gases
Redes Armadas de Incêndio
Tubo e Uniões Ranhuradas

EQUIPAMENTO PROFISSIONAL 
PARA BOMBEIROS
Viaturas de salvamento e combate
Aparelhos respiratórios
Tendas, Hospitais e Abrigos insufláveis
Equipamento para desencarceramento
Mangueiras e A gulhetas
Escadas
Simuladores de incêndio
Equipamento de Proteção Individual
Motobombas
Geradores
Espumífero
Pó Químico
Ferramentas

SISTEMAS DE DETEÇÃO E 
ALARME ANTI ROUBO E 
INTRUSÃO
Detetores dupla tecnologia
Detetores Gás/Inundação/Quebra 
de vidros/Sismicos/360º
Deteção Perimétrica
Botão de pânico
Leitores de proximidade
Teclados LED/LCD/Touch
Comunicadores GSM/GPRS

SISTEMAS ANTI-SHOPLIFTING 
Antenas
Etiquetas
Contadores de fluxo
Deteção de metais

SISTEMAS DE 
VIDEOVIGILÂNCIA
Cameras Corpo, Tubulares, Dome, 
Mini domes e Speed domes
Nvr de 4 a 64 canais
Monitores
Lentes
Teclados touch

SISTEMAS DE DETEÇÃO E 
ALARME DE GASES TÓXICOS 
- CO
Detetores de Gás
Detetores de Monoxido de Carbono
Painéis óticos, acústicos

SISTEMAS DE DETEÇÃO E 
ALARME DE INCÊNDIO
Sistemas convencionais e analógicos
Detetores óticos, térmicos, 
termovelocimetricos e de chama
Comunicadores GSM/GPRS
Deteção por aspiração

SISTEMAS DE CONTROLO DE 
ACESSOS
Controladores On line/Stand alone
Leitores de proximidade
Torniquetes
Banda magnética
Cartões/Tags de proximidade
Biométrico
Barreiras de parque
Molinetes

EQUIPAMENTO DE 
PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
Proteção da cabeça, auditiva, 
ocular e facial, mãos e pés e 
respiratória
Descartáveis 
Anti-quedas
Armários 1ºs Socorros

SISTEMAS DE VENTILAÇÃO E 
DESENFUMAGEM
Cortinas pára fumos
Cortinas pára chamas e corta fogo
Exutores de lamelas
Clarabóias de simples comporta e 
dupla comporta

PLANTAS DE EMERGÊNCIA
Plantas de piso, corredores e áreas 
comuns
Plantas de quarto de hotel

PROJETOS DE SEGURANÇA 
CONTRA INCÊNDIO  
ARQUITETURA | Caminhos 
de fuga, Compartimentação e 
Sinalética

ESTABILIDADE | Proteção contra o 
fogo dos elementos estruturais

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 
Deteção de incêndios

ÁGUAS E ESGOTOS | Rede de 
combate a incêndios

INSTALAÇÕES MECÂNICAS | 
Sistemas de controlo de fumos

FORMAÇÃO E SIMULACROS 
DE INCÊNDIO
Testar a operacionalidade dos meios 
envolvidos e planos de emergência 
internos
Detetar pontos fortes e pontos fracos 
da organização
Sensibilizar e prevenir

ELABORAÇÃO DE MEDIDAS DE 
AUTOPROTEÇÃO E PLANOS DE 
EMERGÊNCIA
Identificação da utilização tipo (I – XII)
Cálculo da categoria de risco (1ª até 4º 
categoria de risco)
Registos de segurança e procedimentos 
de prevenção e em caso de emergência
Plano de prevenção e plano de 
emergência interno

MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE 
SEGURANÇA CONTRA 
INCÊNDIO
Extintores, bocas de incêndio, grupos 
de bombagem
Sistemas de extinção, deteção de 
incêndio, intrusão e videovigilância.

INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS DE 
SEGURANÇA
Melhoria do desempenho da 
organização
Redução de custos
Controlar o edifício desde abertura/
fecho de portas, CCTV, Intrusão, 
detecção de incendio, etc 

O INCÊNDIO OCORRE 
ONDE FALHA A 
PREVENÇÃO

SEGURANÇA EM 1º LUGAR PREVENIR, COMBATER, SALVAR

COMPARTIMENTAÇÃO E 
ELEMENTOS ESTRUTURAIS
Portas corta fogo 1 ou 2 folhas de 
resistência 30’, 60’, 90’ ou 120’
Portas multi-uso
Barras anti-pânico
Cofres e armários

PROTEÇÃO DE ESTRUTURAS
Condutas resistentes ao fogo
Proteção de cabos elétricos e dados
Proteção de condutas de ventilaçao 
e extração
Proteção de tetos, paredes, divisorias, 
vidros, etc.

SINALIZAÇÃO DE 
SEGURANÇA
Sinalização de emergência, perigo, 
proibição, obrigação e informação.
Sinalização para parques
Sinalização de trânsito
Balizadores de proteção

PROTEJA A 
SUA VIDA, 
TRABALHE 
COM 
SEGURANÇA.


