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PROtEGER É Um INStINtO NAtURAl

Safesis Saúde

Safesis Escolas

Safesis Construção
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A Safesis Construção disponibiliza
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anti-rapto e identificação de crianças,

Healthcare Solutions.

cêndio, detecção de gases perigo-

Roamalert de prevenção e protec-

sos, videovigilância, detecção de in-
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Ambas as soluções visam o aumento

trusão e controlo de acessos.

de localização de pessoas e bens, da

da segurança em ambiente escolar

Stanley Healthcare Solutions.

estando o SchoolCom vocacionado

Estas soluções de segurança estão

para as instituições escolares em ge-

intrinsecamente ligadas à construção

Estas soluções estão orientadas para

ral e o SchoolAlert mais orientado

de novos edifícios ou remodelações

hospitais, clínicas e lares de idosos.

para creches, infantários e colégios.
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A Safesis

Missão

A Safesis - Soluções Integradas de Segurança surge no

Disponibilizar para o mercado da saúde, escolar e da

inicio de 2006 como marca comercial da empresa João

construção, soluções de chamada de enfermeira e de

Lago - Engenharia e Sistemas de Segurança, Lda cuja

intercomunicação, anti-rapto de crianças, prevenção de

A Stanley Healthcare Solutions faz parte da multinacional Stanley Works e

origem remonta a 2002.

fuga de idosos, chamada de auxiliar escolar e de emer-

oferece soluções de protecção, segurança e “Supply Chain Management” para

gência, monitorização e controlo de alunos, segurança

instituições de saúde em todo o mundo.

É uma empresa sólida com actuação no mercado da

contra incêndio, videovigilância, detecção de intrusão,

Desde sistemas de segurança para crianças, monitorização de queda de idosos

Engenharia de Segurança com enfoque em Soluções

controlo de acessos e projectos de instalações especiais.

a sistemas de armazenamento inteligentes, a Stanley Healthcare Solutions

A Stanley Healthcare Solutions

Integradas para o sector institucional Hospitalar, Escolar
e de Construção.

providencia soluções de topo aos hospitais e instituições para idosos.

Visão

Com a experiência e dedicação de todos os seus colabo-

A Austco

radores, parceiros e fornecedores a empresa tem vindo

Ser a empresa de referência no sector dos serviços de se-

a crescer e a alargar os seus horizontes. O sucesso acu-

gurança integrada em instituições Hospitalares, Escolares

A Austco Communications, fundada em 1985, é reconhecida como líder no

mulado ao longo dos anos, alicerçado na diferenciação

e na Construção em geral.

desenvolvimento, desenho e produção de sistemas de chamada de enfermei-

das soluções disponíveis e na atenção personalizada

ra, emergência e de gestão de cuidados médicos.

aos clientes, vem demonstrar que realmente se trata de

Baseada em Perth, Austrália, a Austco estabeleceu uma rede de distribuido-

uma empresa com os olhos postos no futuro.

Valores

res locais e internacionais, assim como, várias empresas do grupo em Sydney,
Sudoeste da Ásia, Nova Zelândia, Médio Oriente, América do Norte, Grã-

Uma verdadeira empresa do século XXI.

Qualidade, Inovação, Credibilidade e Responsabilidade.

Bretanha e América Latina.

