Prosegur Alarms alia-se ao Santander Portugal
para ajudar os seus clientes a proteger a sua
casa ou negócio
•

A entidade financeira oferecerá aos seus clientes a possibilidade de adquirir os
sistemas de segurança da Prosegur Alarms diretamente através da Boutique
Santander ou dos seus balcões, sempre num processo simples, cómodo e totalmente
digital.

•

O acordo faz parte da estratégia do Banco para acompanhar os seus clientes em todos
os aspetos relacionados com a habitação e a segurança.

•

Os sistemas de alarme da Prosegur Alarms possuem a tecnologia mais avançada no
domínio da segurança e oferecem proteção contra intrusões, tentativas de inibição e
sabotagem.

Lisboa, 24 de março de 2022. NOTA DE IMPRENSA
A Prosegur Alarms e o Santander Portugal anunciaram um acordo de colaboração, através do
qual o Banco oferecerá aos seus clientes a possibilidade de contratar um sistema de alarme
inteligente. O serviço da Prosegur Alarms já está disponível na Boutique Santander, sendo
todo o processo realizado on-line de forma simples para quem contratar o serviço. A rede de
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348 balcões do Santander estará também disponível para apoiar os Clientes na aquisição
deste serviço de proteção. Esta aliança combina a estratégia de benefícios do Banco
Santander aos seus Clientes, com a liderança e inovação no campo da segurança da Prosegur
Alarms.
O sistema de segurança inteligente da Prosegur Alarms oferece proteção contra intrusões,
tentativas de inibição e sabotagem. Adicionalmente, possui um elevado nível de inovação
tecnológica, o que permite ao sistema trabalhar também na prevenção através do
reconhecimento inteligente. Os clientes do Santander que contratem o serviço poderão optar
por uma configuração mais simples ou mais completa, de acordo com as suas necessidades.
Com este acordo, o Santander dá um novo passo na sua estratégia para acompanhar o cliente
em todos os aspetos relacionados com a habitação. A entidade financeira, para além de uma
oferta hipotecária completa, desenvolveu alianças com outras empresas para que os seus
clientes tenham acesso a outros serviços relacionados com o setor da habitação, sempre em
condições preferenciais de mercado.
Carlos Vaqueirinho, Diretor Geral da Prosegur Alarms, assegura que "esta aliança permitirá
aos clientes do Santander usufruir de toda a nossa tecnologia e inovação na segurança
doméstica e empresarial".
João Viana, Responsável de Everydaybanking e Parcerias do Santander Portugal, referiu
que "com esta parceria damos mais um passo para oferecer um serviço cada vez mais
completo aos nossos clientes. A Boutique Santander tem vindo a privilegiar a ligação a
parceiros relevantes que podem melhorar a nossa proposta de valor”.

Potencial de crescimento
O sector dos sistemas de alarme apresenta um elevado potencial de crescimento, uma vez
que a sua taxa de penetração é muito inferior à de outros países europeus. Em Portugal, a
penetração é de apenas 5%, enquanto que noutros países europeus e nos EUA as taxas de
penetração rondam os 15% e 20%. No entanto, a tendência de crescimento dos últimos anos
demonstra que este setor apresenta um grande potencial de expansão.
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Sobre a Prosegur Alarms:
A Prosegur Alarms apresenta uma proposta de proteção 360º que inclui a segurança física do
lar, através de alarmes e do serviço Acuda (segurança motorizada); segurança pessoal, com o
serviço ContiGo; e segurança digital, protegendo a rede Wi-Fi do cliente e os dispositivos
conectados.
Sobre a Prosegur
A Prosegur é uma referência global no setor da segurança privada. Através das suas linhas de
negócios, a Prosegur Security, Prosegur Cash, Prosegur Alarms, Prosegur AVOS e Cipher
(cibersegurança), proporciona às empresas e residências uma segurança de confiança
baseada nas soluções mais avançadas do mercado. Com uma presença global, a Prosegur
teve uma faturação de 3.463 milhões de euros em 2020, está listada nas bolsas de valores de
Madrid e Barcelona sob o indicador PSG e atualmente conta com uma equipa de mais de
150.000 colaboradores. A empresa canaliza a sua ação solidária através da Fundação
Prosegur, que atua em quatro áreas: educação, inclusão laboral de pessoas com deficiência
inteletual, voluntariado empresarial e promoção da cultura. Além disso, a Prosegur integrou
na sua estratégia os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e está
a trabalhar intensamente em 10 deles, que são os mais intimamente relacionados com as
suas atividades e sobre os quais pode gerar um impacto positivo.
Para mais informações visite www.prosegur.pt

Sobre o Banco Santander:
O Banco Santander Portugal é um dos líderes do sistema financeiro português, tendo como
missão contribuir para o desenvolvimento das pessoas e das empresas. Servindo mais de 1,7
milhões de Clientes, o Santander em Portugal tem como visão ser a melhor plataforma
digital e aberta de serviços financeiros, atuando de forma responsável e conquistando a
confiança perante os colaboradores, clientes, acionistas e sociedade.
Mais informações em www.santander.pt
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