
Ano de 2014, um ano que termina e em Portugal com inúmeros factos e 
acontecimentos que marcaram a sociedade Portuguesa1 de uma forma profunda e 
transversal, senão vejamos entre outros: 
 

 Saída da TROIKA, ordenado mínimo sobe mas com corte de salários e pensões 

 Turismo com os melhores resultados dos últimos anos  

 Crise na Banca e outros gigantes que se traduziram na queda de Impérios  

 Escândalos de Corrupção “Vistos Gold” e detenção de personalidades 
marcantes 

 Caos na colocação de professores e no CITIUS 

 Ano de Mundial de Futebol no Brasil conquistado pela Alemanha e 2ª Bola de 
Ouro conquistada por CR7 

 Doenças como a Legionella 
 
Passando para a Indústria da Segurança e aos temas que lhes estão associados, 
tendo em conta que em Portugal no ano de 2013 existiram mais de 376 Mil crimes 
segmentados de diversas formas (INE 2) e que em 2010 se registaram mais de 10 Mil 
ocorrências classificadas como Incêndio Urbano e mais de 22 Mil ocorrências 
classificadas como Incêndio Florestal (SEGURANÇA online.pt 3), não admira que 
2014 tenha sido um  ano dinâmico em termos legislativos4. Salientando a 
implementação da nova Lei de Segurança Privada não nos podemos esquecer das 
inúmeras Leis e Portarias que afectam e regulamentam a Indústria da Segurança. 
 
O mundo Associativo continuou a sua aposta de uma forma inequívoca na 
formação, reforçando a imagem e a representatividade de uma Indústria com 
pouco peso no PIB mas que em termos de empregabilidade é relevante (evento NFPA 
– APSEI com mais de 1.200 participantes). O movimento Associativo tem efectuado um 
apelo constante à necessidade de adaptação desta Indústria aos novos desafios 
que são colocados não só em termos tecnológicos mas, sobretudo, nas melhores 
práticas de gestão de um sector que não ficou imune à turbulência económica dos 
últimos anos. 
 
A UTC Fire & Security 5 também se adaptou ao ambiente Macro onde está inserida e 
passou de “Climate Controls & Security” (UTC-F&S e CARRIER) para “Building & 
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Industrial Systems” 6 (UTC-F&S, CARRIER e OTIS) passando a ter uma arquitectura 
empresarial de 120.786 colaboradores e com um volume de negócios anual acima 
dos 29.3 Mil Milhões de USD.  
 
Em Portugal fruto da abordagem e oferta consistente, competência dos nossos 
profissionais e dos nossos parceiros, a nossa actividade registou: 
 

 Crescimento em vendas de cerca de +8% face ao ano anterior (2013) 

 Mais de 194 mil unidades/referências comercializadas (produtos & soluções) 
mais +15% do que em 2013. 

 Cerca de 3.000 Encomendas. 

 Detecção de Intrusão e Controlo de Acessos com a maior fatia do volume de 
negócios mas com algum equilíbrio em todas as áreas. 
 

 
 
Um ano, 2014, com algumas obras emblemáticas UTC (umas novas outras de 
continuidade), e em diversas áreas ou indústrias: 
 

 Saúde (exemplo: Centro Materno Infantil do Norte) 

 Financeira (exemplos: Sede do Banco Atlântico em Angola; BIC) 

 Retalho (exemplos: GRUPO AUCHAN - Centro Comercial Allegro de Setúbal; 
LIDL; PINGO DOCE; FNAC) 

 Energia (exemplo: Barragens da EDP)  
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Participação em inúmeros projectos e com diversas formas de intervenção (apoio a 
projecto, apoio a orçamento, apoio a cliente final, etc.)  
 

 
 
Mais de 500 profissionais da Indústria abrangidos directamente pelas nossas diversas 
actividades (Workshops e Formações Técnicas e Comerciais): 
 

 4 Workshops na Ordem dos Engºs Técnicos do Norte e do Centro (cerca de 
200 presenças)  

 100 Formandos na área Comercial 

 231 Formandos na área Técnica (54 formações) 
 
Mas toda a nossa actividade e esforço só valerá a pena se o VALOR for 
percepcionado pelos “stakeholders”! Esse é o nosso empenho continuado para 
2015 ser reconhecidos por: 
 

 Ter colaboradores bem preparados (credibilidade & profissionalismo) 

 Tratamento justo e cortês 

 Competências ao nível da consultadoria e criatividade 

 Dar importância aos problemas ou questões dos nossos parceiros 

 Ter competência para encontrar soluções 

 Uma empresa em que se pode confiar 

 Ter oferta abrangente e com boa relação custo-benefício 

 Acrescentar valor à oferta dos nossos parceiros através de serviços gratuitos ou 
de condições mais favoráveis em áreas como a formação ou suporte técnico 

 Compromissos de longo prazo 

 Flexibilidade 

 Inovação 



 Conhecer as necessidades dos parceiros e do mercado assim como as suas 
expectativas 

 Relevância e competência na comunicação 

 Cumprimos as nossas promessas 
 
Bom ano de 2015 em que se consigam garantir os índices de sustentabilidade 
necessários à criação de riqueza com responsabilidade social. 
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