
Comunicado de Imprensa de Balanço  

 

Lisboa, 25 de Novembro de 2021 

 

Inovação, o factor chave de sucesso do Segurex 2021, que nesta edição contou novas 

empresas participantes e mais visitantes 

Realizou-se de 16 a 18 de Novembro, na FIL – Feira Internacional de Lisboa, em simultâneo com o 

Portugal Smart Cities Summit, a 19ª edição do SEGUREX, o maior evento de Segurança, Proteção e 

Defesa do país, que colocou em destaque os vários sectores que complementam as áreas da 

Prevenção, da Segurança e da Defesa, nomeadamente Prevenção, Proteção e Combate a Incêndios, 

Socorro e Salvamento, Segurança de Pessoas e Bens, no Trabalho, Alimentar, Rodoviária nos 

Transportes, Electrónica e Ciber Segurança, Riscos Naturais / Anti Nuclear, Informática e 

Comunicações. 

A edição de 2021 do SEGUREX reuniu cerca de uma centena de empresas, entidades e organismos 

oficiais nomeadamente, o Ministério da Administração Interna, que se fez representar com as suas 

diferentes áreas de intervenção, ANEPC, ANSR, GNR, PSP e SEF, a Câmara Municipal de Lisboa e 

outras presenças de relevo para o sector. A adesão ao evento, que se realizou em formato híbrido 

e simultaneamente com a Portugal Smart Cities Summit, superou as expetativas da organização, 

tendo contado com a presença física em ambos os eventos de cerca de 9000 visitantes a que se 

juntaram mais de 3800 participantes em formato digital, totalizando cerca de 12.800 participantes. 

O evento bienal regressou com muitas novidades e eventos que marcaram estes 3 dias. Desde logo, 

a realização do II Congresso Internacional de Segurança Integrada, numa organização conjunta 

SEGUREX e ISEC Lisboa – Instituto Superior de Educação e Ciências, onde foram debatidas 

diferentes áreas temáticas: Sistema de Proteção Civil, Segurança Urbana, Segurança na Aviação e 

Segurança e Saúde no Trabalho, com painéis distintos nos três dias, estando todas estas áreas 

representadas no evento, através de entidades e empresas. 

Por parte das empresas, verificou-se um grande interesse na participação em várias áreas 

temáticas incluídas no evento, desde logo o Prémio Inovação, que levou a concurso produtos 

distintos e inovadores, destacando as empresas, que num mercado em constante mutação, 

apostam na inovação e no desenvolvimento de novos produtos, serviços e equipamentos, 

contribuindo para o desenvolvimento do tecido empresarial. O Prémio Inovação Segurex 2021 foi 

atribuído à empresa Salto Systems, com o produto Cadeado Salto Neoxx. Foram ainda distinguidas 

as empresas Auto Ribeiro, com o conjunto de Maca Eléctrica, a Extincêndios, com a Autoescada 

Magirius M32L-AS e a Strong Charon, com STC-Contacto.  

“Inovação Tecnológica e Segurança Pública”: Mais Eficiência, Transparência e Protecção”, 

organizado pela empresa norte-americana de segurança AXON, juntou a Polícia Municipal de 

Madrid, a Polícia Municipal de Veneza, e a Microsoft Portugal.  

A Escola Nacional de Bombeiros, a Polícia de Segurança Pública e a GNR, em parceria com o 

Ministério da Adminstração Interna, organizara, demonstrações e ações de formação e 

sensibilização, no decorrer dos três dias do evento, onde os visitantes poderão participar. 

O SEGUREX foi inaugurado pelo Ministro da Administração Interna, Dr. Eduardo Cabrita, que se fez 

acompanhar pelo Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Dr. Antero Luis e a 

Secretária de Estado da Administração Interna, Dra. Patricia Gaspar. 


