
A Safemode ganha Prémio 
Infraspeak para “Operação Mais 
Eficiente” no IFM Summit Lisboa
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A 28 de Fevereiro, a Safemode foi distinguida com 
um Prémio Infraspeak na categoria de “Operação  
Mais Eficiente”, referente ao ano de 2022. 
O prémio foi entregue durante o IFM Summit Lisboa, um evento 
que reuniu mais de 350 facility managers e gestores de 
manutenção de todo o país, na Estufa Fria. 

Os prémios Infraspeak reconhecem as empresas de Facility 
Management (FM) e Manutenção que melhores resultados 
demonstram a cada ano, através da utilização da Plataforma de 
Gestão de Manutenção Inteligente da Infraspeak. A principal 
categoria de premiação é focada na eficiência de cada empresa 
na utilização da Plataforma. 

Dentro do prémio “Operação Mais Eficiente” existem quatro 
níveis: Bronze, Prata, Ouro e Platina. 

A Safemode foi uma das vencedoras desta categoria no nível 
Bronze. A empresa demonstrou o seu compromisso com a 
excelência no setor e é um grande exemplo do impacto que a 
tecnologia e a colaboração podem ter no sucesso das operações 
de manutenção e na gestão de edifícios e instalações. 

CASO PRETENDA MAIS INFORMAÇÃO 
SOBRE COMO O PODEMOS AUXILIAR A 
PREVENIR OS RISCOS NA SUA EMPRESA, 
CONTACTE-NOS.
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A Infraspeak é uma empresa de 
tecnologia global que está a 
transformar o mundo do facility 
management, com uma plataforma 
inteligente de gestão da manutenção.

Atualmente presente em mais de 25 
países, a Infraspeak capacita equipas 
de gestão de instalações e 
manutenção com a tecnologia de que 
precisam para superar os seus desafios 
únicos, cumprindo assim a missão de 
se tornar uma fonte de boa vida para a 
comunidade, para os seus clientes e 
para os seus parceiros.

SOBRE A INFRASPEAK 

Esta plataforma permite que seja planeada e automatizada a 
manutenção dos equipamentos de segurança, que sejam 
associados os respetivos fornecedores, a geração de alertas para 
as manutenções necessárias e o armazenamento dos relatórios 
de manutenção.

Esta inovação no nosso processo de trabalho permite uma 
comunicação mais ágil e organizada, acessível a todo o momento 
por todos os intervenientes, garantindo que os nossos clientes 
estão em conformidade legal.

A PLATAFORMA INFRASPEAK


