ESEGUR GARANTE SEGURANÇA DO
FESTIVAL DA EUROVISÃO 2018
A ESEGUR foi a empresa responsável pela segurança do Eurovision Song
Contest 2018 que decorreu entre os dias 7 e 12 de maio de 2018 na Altice Arena, em
Lisboa.

A final do Festival Eurovisão da Canção bateu, este sábado, o recorde de audiências dos
últimos dez anos, em Portugal, com 1,547 milhões de espectadores a seguirem a sua
transmissão. Foram milhões de pessoas em todo o mundo que acompanharam a emissão
deste espetáculo tão importante no mundo da música. Israel venceu, pela quarta vez, o
Festival Eurovisão da Canção, com o tema Toy, interpretado por Netta, enquanto a canção
portuguesa, O jardim, defendida por Cláudia Pascoal e escrita por Isaura, ficou em último
lugar.
O maior espetáculo de música europeu terminou sem incidentes graças ao esforço e
empenho de todos os colaboradores da ESEGUR que estiveram presentes ao longo de todos
estes dias de espetáculo, assim como, todos os dias que antecederam o mesmo. Foram alguns
meses de preparação que exigiram muito de todos, mas principalmente, do Departamento de
Operações de Vigilância e de Recursos Humanos da ESEGUR.
Para mais informações, contacte:
Gabinete de Comunicação ESEGUR  Valéria Araújo  vfaraujo@esegur.pt

Um bem-haja a todos e que surjam desafios maiores para mostrarmos toda a
nossa eficiência!
A ESEGUR gostaria de salientar a satisfação sentida após todo este sucesso
numa operação de segurança desta envergadura no nosso país!
Sobre a ESEGUR:
A ESEGUR é a maior empresa portuguesa global de Segurança Privada e conta com
um quadro de pessoal composto por mais de 2.000 colaboradores. Detém mais de
2.600 clientes nas áreas da Banca assim como mais de 2.400 superfícies comerciais.
A ESEGUR é especialista na prestação de serviços de segurança, onde se incluem,
entre outras, as atividades de Transporte, Guarda, Tratamento e Distribuição de
Valores, a Vigilância de Bens Móveis e Imóveis e a Exploração e a Gestão de Centrais de Receção e Monitorização de
Alarmes e de Videovigilância. Líder no Transporte e Tratamento de Valores, a ESEGUR é responsável pela recolha de
receitas e fornecimento de valores em mais de 5.000 pontos dispersos pelo país e assegurando a gestão de mais de
4.000 máquinas ATM. A ESEGUR tem sede em Lisboa (Prior Velho) e atua em toda a extensão do território nacional,
onde está presente com sete delegações (Porto, Coimbra, Viseu, Palmela, Algarve, Açores e Madeira). A ESEGUR
detém a certificação pela norma ISO 9001.

Para mais informações, contacte:
Gabinete de Comunicação ESEGUR  Valéria Araújo  vfaraujo@esegur.pt

