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(A que se referem as Cláusulas 20ª e 21ª) 

 

Equipamento / Solução 

Câmaras de Videovigilância de Interior Fixas AQ 

Câmara IP com suporte de PoE de acordo com IEEE 802.3af 

Possibilidade de ajuste manual da orientação de câmara (pan and tilt) 

Lente varifocal Megapixel com um minimo de 4.0~8.0 mm, F1.4 

Resolução 1600x1200 

Compressão de Vídeo MJPEG ou H.264 (MPEG4 Part 10) na resolução 1600x1200 

Mínimo de 20 imagens por segundo na resolução 1600x1200 

Câmaras de Videovigilância de Interior PTZ 

Câmara IP com suporte de High PoE de acordo com IEEE 802.3at 

Caixa Dome com altura máxima de 27cm 

Capacidade de controlar remotamente o Pan, Tilt e Zoom 

Tamanho do sensor de 1/3" 

Zoom óptico de pelo menos 10x 

Capacidade de rotação no plano horizontal (Pan) de 360º e no plano vertical (Tilt) de pelo menos 
180º 

Resolução 800x600 (SVGA) 

Compressão de vídeo H.264 (MPEG4 Part 10) na resolução 800x600 

20 imagens por segundo na resolução 800x600 
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Sistema de Gravação e Controlo
Arquitectura do Sistema

Sistema centralizado de gestão de todas as câmaras, servidores e utilizadores 

através de base de dados

A base de dados presente em cada servidor de vídeo terá de possuir a informação 

relativa a si e a todos os restantes servidores de vídeo e estações de administração, 

sendo sincronizada entre todos em tempo real

Capacidade de modificar configuraçoes de todo o sistema de videovigilância 

(adicionar/remover câmaras, utilizadores, joysticks, etc.) a partir de qualquer servidor 

de vídeo ou estação de administração

Backup da base de dados para recuperação do sistema em caso de falha

Sistema devem disponibilizar ferramentas que permitam a reposição em produção de 

uma máquina avariada num período inferior a 30 minutos com a reposição completa 

de todas as configurações/funcionalidades

Servidores redundantes com recuperação totalmente automática em caso de falha

Visualização de imagens através de software cliente instalado num computador 

genérico (estação de monitorização)

O sistema tem de suportar um número suficiente de estações de monitorização de 

forma a permitir o controlo de mais de 20 monitores por casino

Capacidade de manter no servidor de vídeo a configuração do software cliente das 

estações de monitorização.

Capacidade de alterar todas as configurações do software cliente a partir do servidor 

de vídeo, local ou remotamente

As estações de monitorização devem ser capazes de apresentar, por monitor, 

imagens de câmaras com origem em diferentes servidores de vídeo em simultâneo

As estações de monitorização devem suportar a ligação a pelo menos 2 monitores

Layouts com pelo menos 32 imagens de diferentes câmaras em simultâneo no 

mesmo monitor

Três canais de vídeo em simultâneo para reprodução, gravação e transmissão de 

vídeo pela rede, com configurações independentes do número de imagens por 

segundo, resolução e compressão

Deverá possuir um player interno para visualização em formato nativo que suporte fast 

forward, slow motion e frame by frame

Suporte de modelos de câmaras IP de mais de 5 fabricantes diferentes

Capacidade de controlar câmaras PTZ IP através da estação de monitorização e 

através de joystick

Capacidade de criar um número ilimitado de mapas gráficos (p.e. plantas do Casino) 

totalmente costumizáveis de múltiplas camadas onde deverão ser visualizadas as 

câmaras e outros objectos que possam vir, no futuro, a ser integrados no sistema 

(microfones, sensores, máquinas jogo, etc) a partir dos quais será permitido o 

acesso ás câmaras
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Gravação

Gravação configurável por câmara: número de imagens por segundo, resolução e 

compressão

Gravação em modo continuo durante 16 horas/dia e em modo de detecção de 

movimento nas restantes 8 horas/dia

Capacidade para gravar o stream de vídeo de todas as câmaras na sua resolução 

máxima e com o número de imagens por segundo debitado pela câmara nessa 

resolução (mínimo de 20 fps)

Capacidade de enviar a partir de um Servidor de Vídeo streams de vídeo com menor 

número de imagens por segundo e menor resolução para estações de monitorização 

Resoluções de imagem: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1600x1200 e 

2048x1536

Gravação de imagens em H.264 (MPEG4 Part 10)

Configurações com armazenamento remoto

Capacidade de gravação continua ou despoletada por eventos

As imagens deverão ser gravadas de modo a garantir que as mesmas não poderão 

ser visualizadas/editadas por elementos estranhos à operação

Capacidade de definir períodos (número de dias) máximos e mínimos no que 

concerne à manutenção das imagens gravadas por câmara

Capacidade de gravação pré e pós alarme com períodos de gravação configuráveis, 

com um minimo de 10 segundos e 2 minutos, respectivamente

Capacidade de adição de bookmarks com referências individuais durante a gravação 

das imagens

Reprodução

Exibição de uma linha de tempo visual das gravações normais e alarmes de eventos 

gravados em cada câmara

Zoom digital igual ou superior a 12x

Múltiplos métodos de pesquisa, nomeadamente por data/hora, alarmes de detecção 

de movimento e bookmarks

Capacidade de exportar vídeo no formato nativo e AVI (com suporte de diversos 

Codecs), e fotos de vídeo no formato JPEG

Deverá possuir um player para visualizar os vídeos exportados em formato nativo que 

suporte fast forward, slow motion e frame by frame

Reprodução de vídeo sincronizado por câmara

Programação

Capacidade de programação através de macros

Capacidade de programação por Script (interpretada) baseada em liguagem de 

programação standard (BASIC, C, JavaScript ou TCL)

Gestão avançada de eventos com a possibilidade de um evento gerar múltiplas e 

ilimitadas reações programadas em simultâneo por script

Capacidade de definir múltiplos e ilimitados novos eventos por programação em 

função do correlacionamento de eventos mais simples

Deverá permitir a integração/comunicação com componentes de terceiros através da 

disponibilização de SDK

Capacidade de definição de mais de 8 zonas de detecção de movimento dentro da 

área de visualização de cada câmara, com ajuste da sensibilidade de detecção de 

movimento independente por zona

Capacidade de associar a detecção de movimento em cada uma das zonas de 

detecção de movimento referidas no ponto anterior a reações específicas e 

diferenciadas através de script
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Funcionalidades de Análise de Vídeo

Capacidade para despoletar um alarme em caso de falha de uma câmara ou da perda 

da sua conectividade com o Servidor de Vídeo

Função Perseguição com capacidade de gravação de uma única stream de vídeo 

com imagens capturadas por diferentes câmaras, sendo a ordem das câmaras 

Gestão de utilizadores 

Capacidade de criação de múltiplos utilizadores e grupos e associar-lhes permissões 

individualizadas

Múltiplos níveis de direitos de utilizador em cada objecto do sistema 

O acesso a imagens de câmaras e a layouts de monitores deverá ser possível de 

limitar ou negar de acordo com o nível de autoridade do utilizador no momento do 

Sistema de Computação Standard e Área de Storage

O sistema de gravação e controlo deve estar assente em sistemas de computação 

standard

Deverá ser disponibilizado um servidor de hot spare por cada conjunto de, no 

máximo, 20 servidores de vídeo

O processo de activação do hot spare e recuperação do serviço de videovigilância 

em caso de falha de um servidor de vídeo deve ser totalmente automático

A área de storage deve ser disponibilizada totalmente em disco

Capacidade de armazenar as imagens de todas as câmaras durante 30 dias nas 

resoluções e número de imagens por segundo definidas para cada um dos tipos de 

Sem compromisso do ponto anterior, deverá ser disponibilizado um minimo de área 

de storage de 0,6TB úteis por câmara

A área de storage deve assegurar uma performance de escrita superior a 5MB/s por 

câmara

A área de storage tem que disponibilizar os discos de hot spare necessários para 

suprir falhas e garantir permanentemente a sua disponibilidade.



 

Sistema de Controlo por Videovigilância – Tabela de conformidades (5) 

 

 

(A que se referem as Cláusulas 20ª e 21ª) 

 

 

Postos de Trabalho
A solução proposta tem de contemplar o fornecimento e instalação de hardware para 

2 postos de trabalho, cada um com 1 monitor de bancada e 1 monitor de parede e 

todo o licenciamento necessário.

Monitor de Bancada

Tamanho entre 26" e 28"

Resolução nativa minima de 1920x1200

Brilho minimo de 350 cd/m2

Contraste minimo de 1000:1

Conector DVI-D e VGA

Suporte de secretária

Monitor de Parede

Tamanho entre 46" e 52"

Moldura com dimensão inferior a 6 cm

Resolução nativa minima de 1920x1080

Brilho minimo de 500 cd/m2

Contraste minimo de 4000:1

Conector DVI-D e HDMI

Prova de Conceito

Realização de Prova e Conceito, antes da abertura do Casino, para comprovação 

dos requisitos / funcionalidades e outros aspectos descritos no Caderno de Encargos


