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Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, inaugura o 18º SEGUREX 

 

Lisboa, 7 de Maio de 2019 – Dia 8, pelas 15h00, Eduardo Cabrita, Ministro da 
Administração Interna, preside à inauguração oficial do SEGUREX 2019, feira bienal e 
maior em Portugal nos sectores de safety e security, que decorre de 8 a 11 de Maio, na 
Feira Internacional de Lisboa (FIL), nos pavilhões 3 e 4, em simultâneo com a Tektónica.  

Esta é a 18ª edição do SEGUREX, que conta com 150 expositores, um aumento de 50% 
em relação à edição passada (2017) e um aumento da área exposicional, derivado do 
investimento em espaço por parte de alguns expositores, empresas e entidades, bem 
como de novos expositores: 42% vêm pela primeira vez, de mercados internacionais 
como Espanha, Alemanha, República Checa, China, Irlanda, Reino Unido, entre outros.  

O SEGUREX conta com uma programação vasta e diversificada, onde se destacam os 
Prémios Segurex, que distingue empresas e instituições pelo seu trabalho relevante no 
sector; a Academia Segurex, espaço para formação avançada, com componentes 
teóricas e práticas; o Espaço de Apresentações Comerciais, destinado à apresentações 
de novas soluções aos visitantes do evento; o Espaço Inovação Segurex, onde se irão 
destacar as novidades apresentadas na feira e cujo objectivo é o de valorizar e distinguir 
as empresas que apostam no desenvolvimento de novas tecnologias e produtos, que 
nesta edição conta com 49 produtos a concurso, o Espaço para Demonstrações, com 
demonstrações de trabalhos em altura, manuseamento de equipamentos de combate a 
incêndios, desencarceramento, técnicas de socorro e salvamento e também a 
Demonstrações das entidades oficiais, a acontecer na área exterior; por último, mas não 
menos importante, uma série de Conferências, onde se destaca o Congresso 
Internacional de Segurança Integrada e a Acção de Sensibilização de Ciber-Higine e 
Workshops que mobilizam a comunidade científica, académica e empresarial, assim 
como entidades institucionais e públicas. 

Uma das grandes novidades, inserido no Espaço Inovação Segurex é a apresentação do 
Eco Camões, o primeiro veículo de combate a incêndios do mundo totalmente eléctrico 
e não tripulado, uma inovação da empresa Jacinto Marques Oliveira.  

 

O SEGUREX está aberto a profissionais do sector e ao público no geral de 8 a 11 de Maio, 
das 10h00 às 19h00. Toda a programação está disponível em 
https://segurex.fil.pt/eventos/.  
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