
 

Imprensa  

 Lisboa, 4 de abril de 2022 

Siemens participa na Proteger 2022 e promove 
serviços remotos de segurança  
 

• 7.ª Conferência de Segurança realiza-se de 5 a 7 de abril em Lisboa 

• “Transformar o futuro começa no dia a dia, protegendo pessoas, bens e negócios” é o 

mote da participação da Siemens  

• Debates contam com oradores nacionais e internacionais, incluindo Jon Könz, Head of 

Industry Affairs da Siemens, em representação da Euroalarm 

 

A Siemens volta a participar na Proteger, – que decorre de 5 a 7 de abril, na Sala Tejo do Altice 

Arena, em Lisboa – evento do qual é patrocinador. Em destaque estarão as áreas da proteção 

contra incêndios e da segurança, incluindo a digitalização e os serviços remotos. Jon Könz, 

Head of Industry Affairs da Siemens e presidente da Euroalarm, organização internacional de 

proteção contra incêndios e segurança, será um dos oradores e fará uma apresentação sobre 

“Empowering Secure Remote Services”. 

 

“Transformar o futuro começa no dia a dia, protegendo pessoas, bens e negócios” será o mote 

da participação da Siemens na Proteger 2022. A empresa terá um stand, onde irá partilhar as 

mais recentes e inovadoras soluções e serviços de proteção contra incêndios, segurança e 

automação de edifícios, caracterizados por terem a flexibilidade, autonomia e integração 

tecnológica adequadas às novas exigências funcionais e operacionais das infraestruturas 

técnicas.  

 

Destaca-se em particular as seguintes vertentes: 

• Soluções para segurança e proteção contra incêndios passíveis de serem ligadas aos 

serviços digitais (remotos e em nuvem); 



• Soluções de IoT1 em nuvem ou aplicações móveis com enfoque na videovigilância 

(gama Siveillance) e na proteção contra incêndios (gama Sinteso);  

• Soluções de alarme, evacuação e extinção. 

 

Sobre o evento: 

 

A Conferência Proteger 2022 é organizada pela APSEI – Associação Portuguesa de 

Segurança. O evento volta a reunir especialistas na área da segurança e entidades oficiais e 

contará com workshops e debates com oradores nacionais e internacionais. Dirigido para o 

público profissional, a zona de exposição volta a transformar-se num local onde se criam novas 

soluções para as pessoas e para as empresas. Saiba mais, aqui. 

 

Contacto para jornalistas 

Rita Silva | 96 458 24 99 | ritas.silva@siemens.com      

 

M Public Relations 

Ricardo Quintela | 917 695 940 | rquintela@mpublicrelations.pt 

Sofia Martins Santos | 925 294 414 | smsantos@mpublicrelations.pt  

 

Siga-nos no Twitter: https://twitter.com/siemensportugal   

Mais comunicados de imprensa da Siemens Portugal disponíveis em 

https://press.siemens.com/pt/pt  

 

 

Sobre o Grupo Siemens em Portugal  

O Grupo Siemens está em Portugal há 115 anos e empregava, a 30 de setembro de 2021, 2.949 profissionais. Ao longo dos 

últimos anos, a empresa sedeou no país vários centros de competência mundiais nas áreas da energia, indústria, infraestruturas, 

tecnologias de informação e serviços partilhados, que exportam soluções e serviços made in Portugal para os cinco continentes. 

Para mais informações visite www.siemens.pt ou https://twitter.com/SiemensPortugal. 

 

A Siemens AG (Berlim e Munique) é uma empresa tecnológica focada na indústria, infraestruturas, transportes e saúde. A empresa 

cria tecnologia com propósito para benefício dos seus clientes - sejam fábricas com maior eficiência de recursos, cadeias de 

aprovisionamento resilientes, edifícios e redes mais inteligentes, transportes mais sustentáveis e confortáveis, ou cuidados de 

saúde mais avançados. Ao combinar os mundos real e digital, a Siemens capacita os seus clientes para transformarem as suas 

indústrias e mercados, melhorando o quotidiano de milhares de milhões de pessoas. A Siemens também detém uma participação 

maioritária na Siemens Healthineers, uma empresa cotada na bolsa e líder mundial de tecnologia médica que está a definir o futuro 

dos cuidados de saúde. Além disso, a Siemens detém uma participação minoritária na Siemens Energy, líder mundial na 

 
1 Internet of Things: Internet das Coisas 
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transmissão e produção de energia elétrica. No ano fiscal de 2021, terminado a 30 de setembro de 2021, o Grupo Siemens gerou 

receitas de 62,3 mil milhões de euros e um resultado líquido de 6,7 mil milhões de euros. A 30 de setembro de 2021, a empresa 

tinha cerca de 303.000 colaboradores a nível mundial. Para mais informações, visite: www.siemens.com.  
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